
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. 
 

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

30.05.2019; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.82300/2019, rapoartele nr.86051/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.86869/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de 
asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Pharma Plus 2 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, art.123 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de 
asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce 
se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de farmacie, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 70,22 mp, 
situat în B-dul 1 Mai, zona Spitalului nr.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.26/01.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. 
Pharma Plus 2 S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.129/2004 şi 50/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pharma Plus 2 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. 82300/06.05.2019                          
                                                                                                              
                                             
    
            
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.26/01.06.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. 
 
  
 
 Între Municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. este în derulare contractul de asociere 
nr.26/01.06.2004, ce are ca obiect ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în 
construcţia cu destinaţia de farmacie, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 70,22 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 1,judeţul Dolj, 
contract încheiat pentru o perioadă de 15 ani, începând de la 01.06.2004 până la 31.05.2019. 
 Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Craiova S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. solicită 
prelungirea duratei contractului de asociere. 
 Menţionăm că pe perioada celor 15 ani de contract asociatul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, prin achitarea la timp a sumelor comunicate, fiind bun platnic, neînregistrând restanţe 
la plata acestora sau a celorlalte creanţe datorate bugetului local şi prin obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii comerciale. 
  
 
 
 
                               Primar,                                              Director Executiv,                                                                              
                        Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                          
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        Se aprobă, 
Nr.86051/10.05.2019                                                                                         PRIMAR, 
                                                                                                                      Mihail GENOIU 

 
 
 

              RAPORT 
                    privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004  
                         încheiat  între Municipiul  Craiova şi  S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. 
 
 
 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/31.03.2004 s-a 
aprobat asocierea cu S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii 
ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de farmacie, amplasată pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului, în suprafaţă de 70,22 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona 
Spital 1, conform H.C.L.nr.45/2004. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.129/29.04.2004 s-a aprobat contractul de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. având ca obiect 
exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de farmacie, 
amplasată pe terenul identificat mai sus, contract  încheiat pe o perioadă de 15 ani. Ulterior, 
prin Actul Adiţional nr.8/2012 s-a modificat CAP. I - Părţile Contractante – Consiliul Local 
al Municipiului Craiova cu Municipiul Craiova. 
 Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul  
s-a obligat să plătească autorităţii locale un procent de 1,3 % din totalul încasărilor anuale 
(cifra de afaceri) dar nu mai puţin de o anumită sumă minimă calculată în funcţie de 
reglementările în vigoare, actualizându-se cu indicele preţurilor de consum din anul anterior 
pentru anul în curs.  
 Suma anuală minimă trebuie achitată în mod obligatoriu către autoritatea locală chiar 
dacă rezultatele financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din 
aplicarea cotei de 1,3 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 
 Contractul de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
Pharma Plus 2 S.R.L. va înceta prin ajungere la termen la 31.05.2019.  
  Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.57123/22.03.2019, 
dl. Lascu Petre Francisc, în calitate de administrator al S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. solicită 
prelungirea contractului de asociere, depunând în acest sens următoarele documente: copia 
C.I., Certificatul de Înregistrare al S.C. Pharma Plus 2 S.R.L., Certificatul constatator emis 
de către Oficiul Registrului Comerţului, Certificat de atestare fiscală de la Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale, fotografii construcţie.                                                                                                                              



 

 Menţionăm că pe parcursul derulării contractului de asociere S.C. Pharma Plus 2 
S.R.L. şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul de asociere, achitând la timp 
sumele comunicate şi datorate autorităţii locale. În urma regularizării situaţiilor financiar 
contabile anuale, prin aplicarea procentului de 1,3 % asupra cifrei de afaceri, sumele 
cuvenite Municipiului Craiova au fost mai mari decât sumele minime anuale obligatorii de 
plată, astfel că încasările la bugetul local au crescut.  
 Prin asocierea Municipiului Craiova cu S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. se va crea în 
continuare posibilitatea realizării unor venituri sigure pentru bugetul local.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit art.13. din contractul de asociere 
nr.26/01.06.2004, şi în conformitate cu art.36, alin.1, alin.2, lit.e coroborat cu alin 7, lit. a 
din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre 
analiză şi aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere 

nr.26/01.06.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. având 
ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia 
de farmacie, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului în 
suprafaţă de 70,22 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj; 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul 
de asociere nr.26/01.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Pharma Plus 2 
S.R.L. 

− Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.129/2004 şi 50/2014. 

 
 
 
  
                     Director Executiv,                                                   Şef Serviciu,           
                Cristian Ionuţ Gâlea                                      Madlen Anca Voicinovschi 
                                                                                                
     
   
 
 
                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                                             insp. Bulubaşa Claudia 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 86869/13.05.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Expunerea de motive nr.82300/06.05.2019; 
− Raportul nr.86051/10.05.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 
− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/31.03.2004 şi Contractul 

de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 
S.R.L. însoţit de actele adiţionale de modificare; 

 -   Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 
Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere 

nr.26/01.06.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. 
având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia 
cu destinaţia de farmacie, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului în suprafaţă de 70,22 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, zona 
Spital 1, judeţul Dolj; 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.26/01.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. 
Pharma Plus 2 S.R.L. 

Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.129/2004 şi 50/2014. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 



SC. PHARMA PLUS 2 SRL 

CUI : RO 5862538 

Nr Inreg Recom: J161133911994 
Sediu : Craiova, str CONSTANTIN LECCA NR.7 

Email : 	 arm 	u ro 

   

7 Subsemnatul Lascu Petre Francisc, in calitate de administrator al SC 
1iarma Plus 2 SRL, cu sediul in Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 7, va rog sa 

/aprobati prelungirea contractului de asociere nr. 26/01.06.2004 incheiat intre 
societatea noastra si Primaria Craiova, avand ca scop exploatarea in comun a 
activitatii de farmacie de la punctul de lucru din Bd. 1 Mai, zona Spital nr. 1. 

Anexam copie dupa contractul de asociere si dupa chitanta de plata a 
redeventei stabilite pentru anul in curs. 

!xv 

Administrator 

ţ, 

	 Lascu Petre Francisc 

Domnului Primar al Municipiului Craiova 

Domnule Primar, 
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LOCA.L  AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

H T 
	

A NR. 

onsiiiw  Local al M jeipiului  Craiova,  intrunit "in şedinţa ordinară  din data de 

31.03.2004 ., 
Având îîL  vedere referatui nr. 2 19 13/2004 intocmit de Djrec ţia Urbanism prin 

care propume  asocierea ett S.C. PHARMA PLUS 2 S. L. 1'n vederea desf ăsurării 

activităţii de farmacie  in construcţia  cu  caracter provizoriu din B-dul 1 Mai, zona 

C I nr. 45/2004. 

in temeiul  art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea nr.215/2001 pfivind administra ţia 

pubi - ocală ; 

110TĂ 
 

ŞTE: 

Art1, ,Se aprob'ă  asocierea cu. S.C. PHARMA PLUS 2 SRL Civa în vederea 

f.5xploatării  in cornun a activit ăţil  ce  se va desfăşura î constmc ţia cu destina.ţia 

,de farmacie,amplasat ă  pe terenul apar ţinând dsmenjului public al municipi 

în suprafaţă  de 70,22 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spitwl 1, conform 

ar.45/2004.. 
Se ismputernice şte  Priwarui să  negocieze contractul de asociere cu

•PFIARM.A  PLUS 2 S.R.L care  va  f supus aprobării Consillului Local al 

ucipu  Craiova. 

Art.3„Direcţila  Ac1riuistraţie Publică  Locală, Direc ţia Urbanism şi Direcţia 

-.fconooFînanciră  vor aduce  la  indeplinire prevederile prezentei hot ăr^ri. 



L CAL AL MUNICIPIULUI CRAHOVA 

	

HOT 
	

129 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, 'intrunit "in şedinţa ordinară  dil data 

,?9,04.2004; 

Având in vedere referatul nr. 25033/2004 al Direc ţiei Economico-Fharician 
oar,ş, se  propune aprobarea contractulul de asocjere cu .S,C "PHARMA PLUS 2' 

otrivit 	nr.99/2004; 
lernejul art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind adninistra ţi 

iică  iccală ; 

HOT , ŞTE: 

Se aprobă  contractul de asociere cu S.C. HARMA PLUS 2" S .L. ce ar 
ca obiect exploatarea in conum a activit ăţii ce se va desfăşura in construc ţia ct 
destinaţia de farmacie, confoun H.C.L. nr.99/2004, prev ăzut in anexacare fac( 
ps,..ctz integrantă  din prezenta hotărâre. 
Se 	 rniceşte Primarul Municjpiului Craiova s ă  SCITITICZC contractul 

asociere aprobat in condi ţiile art.l. 

Direc ţia Administraţie Publică  Locală  şi C 	ientui Contracte cconornic( 

vor aduce la i_ndeplinire prevederile prezentei hot ărk-i. 

• 
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Nr, 

§ 

I  Părţik. contraetante 
Coasiiiul  Local al uicipjriIui Craiova, eu sediul îa Cralova, str. A. I. Cuz 

reprezentat  prindomnul  Prirnar ing. VasileHULUCEA 
s .  

-_, Plus  2 S.R. e  .R..L en 	ditti in Craiova, str, Constantin Leee.a, nr. i, 
inmatrieulată  ja  OfiCĂU1  Registrului Comerţujui sub nr. JI61133911994, avănd cod  unie  de 
inregistrare 5862538,  reprezentat ă  legal prin dornnul a_drninistrator in£, Francisc  1- .AC.1 Ţ _ 
doinieiliat  in 

OuiccajIcontra.e.tului 
A.  i Obieetul  contraetulai îi constituie expioatarea iri comun  a  activitătii ee se va 

deSINI.:1Wîa c  nstructia cl:Ide.stina ţ ia de fatInaeie, ampla.-sat ă  pe terenul aparţinând domeniului publie  E.1J ru  cîaiîd  Craiova, îa suprafa ţă  de 70,22 mp, situat in bulevardul  I  Mai, zona Spital  j.ud_. D(Aj. 

Terfnn3.1 este  identifleat prin PUD a.probat prin HCL nr. 	 constituie 
,parte iM.C:!2-.rant 	 eoutrael de asoeiere, 

— Dun-,;3.t.D  contraetului 
An 	Prezentui  contraet de asociere se ineheie pentru o perioa& de 15 ani şi produee er(---ete  ineepănd  eu data  sernnăriilui de  Către părti. 

-Cibj p:41.-1.11or 
Art.  3, Consirtui  Locai al Municipiului Craiova  contribtlie eu terenui îa  suprafaţă. de 70,22  rup,  iCiC eonform art. I,  evaluat  la valoarea  de  90,013.0-00  lei, e(mforni  raportului de  evalua.re. 
Art 	S.C.  Pli.arma Plus  2  S.R.L. contribuie  .1a asociere .eu constr.ue ţia p,e eare o V1 exploata  ş  intreţine  pe  ekeltuială  proprie pe toat ă  durata contractului. 

D areptil"Hle  părtHOr 
,  Consiffid  Local Alunicipiuha Craiova are lĂnnătoarele drepturi.- 

51S  Urrflăre2LSCă  WSpectarea  destinatiei  terenului pcairu  reali7area obieetului 



5.,.;: Sii i-iiii*t#isa$*.:d i*aiixarca itbi*:cli.r?iii rrrcxeair:ja^ii ei>aiiaei. ilrcvE.ui ia. arl. l. c,i;niilrr.-l
tit'ctrlitr*;:'ialiei teier:icd, carfl std la i:aea eiiberdi'ii aui*llea{iei de r:c*stiaciie.

$.::i Sd riese:;:nczr: tifi reprei-1i:n'ia,':i *l aui<:rliIlr; ii:c:aje i:: v*r.i*cal unnlnrii :lridujiii ii,ir
leaiizar a ccl:teactuiui.

:r,;r $ii.tfiileli* r5l sE v*dlice. grrin reprezenlanliii itsetrii:al?:: vriie;cau-r:Edni r,.rr:rjujui de
ieailza:'.: ri t*slr-al:ii.ei:*" $oeumenteie finagciar-cosltablie cu privlr* ia totaiui ?nces6ii!+r *r::aie
i t r i l T ' ,  .

5^S S'a pdmeascd plocentui de 1,3 % uniotaiui.incasdritror anuaie firE TV-A, dar nu r:iai
puiin ri* ?..387.5ijil :'ei,fiunE ?n anul 2004, sumE ce $€ va a!^hita lunar, Fi;iE c:ei mai rlrriu pe
aata e3* i]* a ir*iii r.l*=:l6t*age celei pentru care se face pi*a.

$"*' ;::5ir -reeerpea-oze {le la S.C. Fharma Pius 2 S.R.{.. c6:rlrava:{larea pl6fii ardriiate
exneiti l*.r peaafsee stai:ilir*-e valorii de circuiaiie a terenutrui in sum6 de 2-500.ijrJ0 iei.

Ar{' S, S.f. F&.ezi"rrea PiEes t.9.R. L. are .armdtu>$reie drepturi:
S"1, 5S e;tplo*teze, neltrijlocit, bunurile ce fac ebiec*:i pre:eeh:icci eq,-e*tract <ie as+ciere.
S.;i ,r1A arkninisi.reze gi sI ciioriil:ne:eg, an{cn+:"ie, a{liviL€tga c:1n11crcrald qi sd ia n:Esurile ce

s* .r.rilli{{ L lrent*l cl'egterea cifrei de afaceri.

#"-,t i'li{ sciiei!.e {iL{t{irieEli; iccais avi:ec ,si actrdiiri ri&eesare birr{.ei administriri a rrhiec{.ului
corltl"acii;. *i rie ascciere.

{l,irn_ij. 1€ - Gi_:iiga-€-iile p6rgior

Ari," T. #biigagiife cansiiiului i,ocnl al Municipiurei craiova:
?"? :rE pu-rx6.!a elispcriiia S.C. Pharrn,a Pius 2 S.R.L. iere-nuE ee fae.e 6bicc{ul prezentplri

couts"Eci,_
'7.? $S. garamte;e* a-socia{uj pentrru ori.ce evic}i*no p:-rvind i.erenul ee i'ace obieclurl

prezellt rlili.i coertraet "
,'{r'"i,. S= *h|igagiiie S.C. Fharrfta Plus Z.g.R.i.:
&$"ji .iF ebSi*a pe cileite.iaia proprie tcate avizeie, accrdueiie qi er:torrea{iiie ;recosare

i:x.i:c ut f;r-i i i uer5n 3l>r penla,u s eaj i yarea laxn ati ci.

8ii 56 p5sfreze destinatia terenuiui a$a cluu a fosi aprcbaiS pria hclSr6rile Consiliglui 
t

{.,r;*;ai aj ii'iri&iuiFia;iuj crair:va nT'. 45/Zfri}4, ggl2*i}4 gi pain cU Z6g1Z*i}4..
S^3 i4*. acl*te lucaetr utr procent de 1,3 7i din €B*aiEii ?acasEriis asuetre gr5 T\r4., reairaare

fiar, ohitcii'iiutr i:revE:cart in ccnh'acl la arl. i" rlar nu mai pu{in de -2.38?.5{i{i ieil'iun5 ?n an*i Z*il4.
8"-4 5,4 pmd la ci.ispozilia reprezentaniuiui desemnai de auton{atea trocard *r vederea

mimEfri: :l"r{ieiuilt? eio *treri,liare a pro:rentrului e*nirai-:1, iltie*rsreni$Xe ?Teqesars d#ermi6Erii
{jol"effe i: cc,tei #;: toiaii:i i*cas5riior iunare frrE T\'A, cuveaiti Co:xllieiui Lccai ai
iv'[unr*i3.;i r ; I ni Cq'ai ova.

$"$ l-q;*. pldteasc6 coatravaioarea expenizei prin ca.re s-a stabiiit valcarea d.e circulaiie a
ifirenul.lui *'t cti?lsiii.u!+ i:iriest{il ecnl-rac.:ttilii! dt aqri!^i$F€ ?lr ctmlili cr.245i022* des!^ilis ia
T'rezor*ri'.ll iic*i+Ea ?:: ;;aaqi*: 30 r?* riie de ia <iaie se;rr*Erii c+niractui$i iciie *6:-ci.



i:-tjri i:" i.g{ - Fa+a$aiit5"ii d.;: pi*iE
rit'i:' 9" Froceetul <iin tctaiutr iaca"siliicr aiiuaie i}*'d Ti*,A c*siiaere de S.C. F**:;:a F.ir:s 2

s'RL rLlr-r silTrlii n]ir-'rl:nii tje p3:r15 eu'-,'enitE ctlrsiliuii:r Liicai rri fuiunicipirrir-ri ilrai*r,a, F*v:-r.iuiiila art' 5'--''' se acidtE in contui at.2i22}2-?ii deschis ia Tre.r-$r*ija litix*cipiliiui Cr.aiu"ia.
Art' E*. Fcniru anii umrdioi-i, sunra minimE,Se p?ai; piieva.:ui5 ia ari. _5.5 *ce r.:a siahiii"

pri* a*l ;d;trcx:er" ;* i**cfie de regrer*ent5die iir vig+are.
'4i'{" {tr" R'egularizarea cuan!.umului cuvenil Ccnsiliuluj L<>l.al al fuiunisipiului craiova,

reprez*I:*aexl 1,3 ?" riiil totaiul incasErilor anuaie fErd 
'i 

v--A, reaiizate ia obieciil*l prer,.E'ut in
contrra*i' ia ari" i ' s-c e fbt'tutazE p6nE la data de 31 rnaltie a anului urrr-aE]rie g-reniru anui ?nci,rriai,
p* ?r*e*ii rsi**aftii+r financiar co*tabile ce se vor depuiie tra Fmmr:ia craicve pani Ia ec.*eagi
- l  . .  ' -
'{-til. I i'r.

.Avl* €:i' ila caz de *essluter- ia tei:neii a siirnelor pa-er,'izute la a.it. 5.5, se vor pe{cepe
rit;h,G.n:rj ,*.:;rir,:nj]41s ex:.-:fle:n-ri tegislaiiei ?n vigcarc la data pS6iii.

'ilAi$" \''ilF-{ - h'sCIdificareq ?neetarea g! rezilierea er;n€racfari$i {ie ass}{iers
A:r'i' liS" Fe"eaec'itu-t coniraci de asociere se poaie ccmpleta sau n:cdifica nu*ai pri'

act;rdui ,sc;;is al pftr{i}rr.

Arri- s'd" hlici ucra di;r pxriile sernnatare ale prezentuigi coe€rac.t
cxiep{r-r-'rx,' liisaar <ihiigatiile sdle un.ei {er!i pErfi, rErE ac*rdui seris ai
coutrn*i"

Ar 'i. & $" il<;niraet'r.r.li ri_e a.scqiere incqis6;.} ?a urrri5ilareio siluetli:
* i-rr-iu ajurigerea ia te*nen*l pentru care a i+s€ ?ncheiai:
e ri:lriLin{e dc ajungerea ra rermen, nurnai prin aeor.riur seris ar

de essciere $tr -y'& cesic*a

eeleiiaite pdrli itin acesl

pdr$iIor, -crr ii nriti{ie:are

2 SR.L, g-ae iir.ftidare, siiuaiie ?n cane se
3S <ie eile de Ia declanqarea st5rii de fapt,

preaiai:a3.a de 3E dr zsie" transmis6 ceieilaite p$i;
e ;r'r ea;:I"ri ?ncei*rii aeriviligii sc Flrar-m.a Flus

e?c,ouer* r: gloti*ie:asc ia Cossiiiel Local, in teimen de
s*:il il,e j* *,aia.eslnsi.al.ir-ri si&ii ds insolva'niiiia{e;

'e -r.l r;aear-i eaerealizdrii investitiei cs face obiecnrl coctl.acmlui, tra tennenele siabilire od:l
a c+:sia"

au':. "{S' fir e'euun eere*:iiit5sii invesiiliei ia termeiiui prevExr:t ?* au{,;eizaiia cie cri::siii:.ire,
;*.$oei*'t-':t; inceteae*. el* o:irepi, s-ituatie in ca;e S{l Fiiarya Fius 2 SRL va. pidij aa:toriid$i lwaie c
sa:iri5 e*'l-:-lvaiect5 *u'laxa pentru ocuparea <iomeaiuilli pubiic al mimicipiului.

lai:1. i?" F-eaiiierea qloahaeiuiui DperpazE tte piiu *iiopt 
.h 

ca.z de nepiaid a lrsi n*ete
a-:cu$ecEi;r''c, repeere;rt&ad sl::ea r:lir;ircd <ie piat6 prevE:niig ia art. 5.5 sau dac6 se prccedeaa6 ia
s+,rhi;:rh:r;"i:ra <1es{.inrl{i.oi construe}iei ge fa.iie tl_:ieclul ecni.raeiului ile atilciere" iEr_I aeurdul
i--oiis.ii.i*.ii.ri X-.ocal aj Muaicipiuiui Craiova.

A r t, i S. R.e;i ii *rsa exri:iractul ui penlru ngrsspec,:tarea
d,-e cirri:i,-lr: i *t*r*se.

abligaliiii;r c<lnir.eciuair airage ::?aia



icipiuiui Craiţ rva 

SECRETAR 

Nicoleta MITLE;CIT 

ARWTECT ŞEF 
arh_  Cghrtf.h MTTNTEANu 

°,„ 

DIRECrOR  EC, 
ec. Nicolae  PASCIL- 

,C. Pharma Pius 
ADMINISTRATOR 
ing. FnOeise  LASCU 

—  Forţa majoră  
Art. 19.  Nici una dintre părtij senmatare ale prezentului contract de asociere 2 -3 -a va ii nispunzătoare  penLru neexecutarea întentwn ş ilsau înmod cores -pun.-,41Ă)r, total sau par ţ ial a orieărei.E dintre  obligafiuni ce îi revin  în  baza prezentului contract, dac ă  pe,e,xecutarea 

Iiguniio  respective -a fost eautat ă  de  1.1fi evenirnent Unprevizib -i/ ia datA "incheierii 
coutrae,tniui, ale  cărui ,consecinţe sunt de neiniăturat de către partea ce 11 invoc ă  (ra:zboi, 
calarrnt ăţ i naturale 

îcetarea 

Art. 20.  Partea care  invocă  forţa majoră •va notifica  celeilalte  părţi atăt apari ţia eăt 
eveni -mentului ÎT1  te4inen de rnaxim 15 xije. . Lip-sa  notiticării  eve-nimentului decade partea are  invocă  forţa maioră  din dreptul de a Îi  exonerată  de răspundere. 

X —  L4t121i 
Art„ 21.  Litigiile apărute  intre Consiliul Local  ai  Municipiului Craiova şi S.C.  Phanna Plus 2 S.R.L.  în iegătură  cu  derularea prezentului  contract de asoeiere se vor  reyolva  pe cale 

4rt,  22,ln cazu . in care nu1e  nu vor ii  rezoivate pe cAle arniabilă,  acestea  VOT n de 
-mpeteuţa  instan ţelor  judeeătoreşfi din localitatea ia  care se afiă  sediul  Consiliului  Local al 

J\i.nici- uj  Craiova. 

CA.P.  XI Dispoziţii finale 
Arr.  23,. Asupra bunurilor  ş i valorilor ce reprezint ă  contribuţia ficeărei părţi la realizarea a,socie6",i e  îace obictui  pre.zentulai contrac ţ , asocia ţii  iş i păstrează  dreptui de proprieWte 
Art,24, Pre entui contraet de  asociere a fost  inebeiat in 3 (trei) exempiare  originale. 

ANE,."U: 
- Aflexa  1: Hotărarea Consilifflui  Local ru-. 4512004; 
- Aniexa 	flota:rârc.-kConsi1jtjjj  Local JJT.  99/2004:. 
- Anexa  3: Pia.r.. Urbanistic  de Detaliu. 
- Ane.xî  4: Certi eat  de UTballiSrf.1 T.IT..26,912004. 

fervictug Lontencias 
Vizat pentru  iealitate 

4 



MUN: 2IPIUL ea5,,AIOVA 
CONS ilUL LOCAL AL MUNICIPIULUICAVA 

TĂ, 	EA N'„. 50 
mocHficarea co tractuillui de asociere nr026/2004 hficheftat între Consildull 

Locelil Mutpidpi Ilui Craiova ş i S.C. PHARIVIA PLUS 2 S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa ordinară  din data de 
3 01.201.4; 

.Având în -vedere raportul nr.6984/2014 al Direc ţiei Patrimoniu prin care se propune 
modificarea contractului de asociere nr.26/2004 incheiat intre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova ş i S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L. ş i rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consifiului Local al Municipiului Craiova nr.20, 21, 22, 23 ş i 24/2014; 

in conformitate cu prevedertle Ordinului Ministrului Finan ţelor nr.40/2013 privind 
principalele aspecte legate de intocmirea ş i depunerea situa ţillor financiare anuale ş i a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unit ăţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice; 

in temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7 iit.a , art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 ş i 
art,115 alin.1 litob din Legea nr.215/2001,republicat ă, privind administra ţia public ă  
locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art, Se aprob ă  rnodificarea art.11 din contractul de asoclere nr.26/2004, incheiat intre 
Jonsiliul Local al Municipiului Craiova ş i S.C. PHA MA PLUS 2 S.R.L., având 

obiect terenul apar ţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe ca•e este 
amplasat ă  construc ţia cu destinaţia de farmacie ş i va avea următorul con ţinut: 
„Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 1,3% din totalul incas ărilor (cifra de afa_ceri) anuale fără. TVA, 
realizate la obiectivul prev ăzut în contract la art.1, se efectueaz ă  pe baza situa ţ iei 

anciare anuale-bilan ţul contabil, depus ă  la Ministerul Finanţelor Publice-
rdministraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limit ă  de 

prezentare a acesteia la Prim ăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
ciepunerii ia. Administra ţia Finanţelor Publice." 

Art.2„Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actul adi ţional de 
.odificare a contractului de asociere m -.26/2004. 

Art.3,Pe data prezentei hot ărari, se modific ă  în mod corespunz ăto• Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.129/2004. 

Art.4.,Primarui Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu ş i S.C. PHARMA PLUS 2 

vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

REŞEDINTE Ef DINŢ  

sifica. GHEOR 

C SNTASEEAZĂ , 

	

SEC 	9 

	

Nicolleta 1 	CU 



Primăria ;vtunicipiului Craiova 
Direcţia ::.,.. / -tontico•-Finariciar ă  
Nr.i'g •: 1 ,-)  - - r (-- -=' - 

 

12005 

ACT AIŢIONĂL Nr.1 
Ha contractul de asociere nr. 26/0 i .06.2004 

intre eonstlitti Local al Municipiului Craiova, cu sediul îri str. A.I. Cuza nr. 7, 
reprezentat prin Primar ec, Antonie Solomon, pe de o parte şt Se „PFLARMA PLUS 2" 
SRL, cu seditd tn Cratova, str. C tin-  Lecca . nr. 7, reprezentata prin domnul Francisc 
Lascu, domiciliat in Craiova str. C Lecca nr. 7, pe de alt ă  parte, tn ba.za art. 10 din 
contractul de asociere nr. 2612004 aprobat prin HeL nr. 129129.04.2004, s-a incheiat 
prezentul a.ct adi ţional„ 

x x 
Arij, Pentru anul 2005, suma lunară  minimă  de plata prevăzută  la art. 5.5 din 

contractut de asociere se actualizeaz ă  cu indicele pre ţurtlor de consum din anul anterior 
şi devine -2..609.540 leilluna. 

Articolele 8(3) şi 17 din contractul de asociere, în care intervine suma 
minimă  ară  se corelează ln anul 2005 cu valoarea de 2.609.540 

Ce1,0alte articole ale contractului)de asociere nr. 26101.06.2004 în care nu 
intervine; 	Urlară  nirtimă  nu se modifică . 

A 	C P RIL UI CRAIOVA 
	

SC „PRARMA PLUS 2" SRL 
SECRETAR, 	 ADMIN1STRATOP 

Nicoleta;Miulescu 
	ing. FranNc Lascu 

)55 
1,1 - 

PHARMA 
PLUS 2 

5. 
-7339-N 

a'',rector Executiv, 
Ec, Nicolae Pascu 

Serviciul - ',:-Pntencjos 

, 7.1 .;:ated 	01.02.05 12,17E,I 



CRAIOVA 
iiire Econoirnico Financiar ă  
N r „ 	 o,;Z 2006 

ACT ADITIONAL N. 2 
!a contractul de asociere nr. 26/01.07.2004 

Con.silnd LOcal al Municipiului Craiova, eu sediul îi str. A. I. Cuza nr. 7, 
reprezentat prin Primar ec. Antoffie Solomon pe de o parte, şi, 

S.C. "PI-IA.RMA PLUS 2" S.R.L. cu sediul in Craiova, str.C-tin Lecca, nr.7, 
reprezentată  prin manager FRANCISC LASCU, donnciliat în 

le altă  parte, în baza art. 10 din contractul de asociere nr. 26/2004 aprobat prin 
LC. 1.29/2004, s-a incheiat prezentul act adiţional. 

	 1. Pentru anul 2006, suma lunar ă  minfină  de plată  prevăzuf,--"i. la art. 5.5 şi 8.3 
Contractul de asociere a şa cum a fost modificat ă  prin actul adiţional nr. 1/2004, se 

actuatizează  cu indicele preţurilor de consum din anuI antertor şi d.evine 284 lei RON/ 
lună . 

2. Plata sumei minime se va face trimestrial, pân ă  cel mat tarziu în ultima zi 
lucrătoare din fiecare trimestru in contu1 nr. R046TREZ291300250xxxxx deschts /a 
Trezoreria Municipiului Craiova. 
Codul unic de Inregistrare este 4417214. 
Pentru anui 2006, suma minimă  anuală  este de 3408 lei RON, iar cea trime n -ială  852 lei 
ROi 

Art.  3.  Se reformuleazkart. 17, astfel: 
"Rezilierea contractukti opereaz ă  d.e plindrept îu ca.z de neplată  a douăt rate 

ţrirnestriale cortsecutive, reprezentând suma rrânim ă  prevăzută  de art. 5.5 şi 8.3 din 
contract, a şa crrm an fost modificate prin Actu1 adi ţional nr. 2/2006 precum ş i îii ca.zul 
schnnb ării de către asociat a destina ţiei construc ţiei aprobată. prin Hotărârea Consilt lui 
Local al ivituncipisului Craiova nr. 45/2004. 

Art, 4.  Ceielaite a.rneole ale contractulln de asociere nr. 26/2004 în care nu 
interVine sun?ke rainnnă  lunară  şi termenul de plat ă, nu se modific ă . 

1 

PRIM_Ă 	 CRAI_OVA 	S.C. "PHARRIA PLUS 2" S.R.L. 

Secretar 	 Manager 
1."4kffleta MiRiNseu 	IFRANC1SC LASCU 

Nicolac ,;7 -PHARMA 
• inUS 2 + 

„ 

Direcda COEitendos Jurikik 
Vizat pentru...le.gOtate 

339.A şla 1ţ4 F,oc ■ 

Contra2 ,:, D: \Docs\popescuGTHARMA PLUS 2- ACT ADITIONAL.doc 



PRIMÂRIA 	 CAVA 
Direct 	conornien Elnanciara 
Nr. 	' 	 201 '̀ 

ACT ADIŢIONAL NR. 3/2007 
contractul de soclere nr. 26/01.07.2004 

intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul I.n. str. A. I. Cuza nr. 7, 

reprezentat prin Primar ec. Antonie Solomon pe de o parte, ş i, 
S.C. "PHARMA PLUS 2S.R.L.cu sediul in Cratova,str.C-tin 

1 	7 -mnrezentată  prtn manager FRANCISC LASCU„domiciliat în 
de altă  parte, ln baza art. 10 din :contractul de asoctere nr. 26/2004 aprobat 

prm 	29/2004, s-a incheiat prezentul act aditional. 

	

* 	* 
6•:t._ Sţ1113a iinimă  de plată  obligatorie pentru anul 2007 prev ăzută  la art..5.5 şi 

8.3 din c:ontractul de asoctere,a şa cum a fost modificata prin Actul adi ţional nr.1/2004 
:este de 3.574 lei/an. 

Art,_ 2, Având în vedere art.260 din Codul Fiscal,a şa cum a fost modificat şi 
completat prin Legea 343/2006,plata sumelor reprezentând ventturi ale bugetului local se 
va face doua rate egale,astfel: 

-rata I in sumă  de 1.787 lei,pârta la 31.03.2007 
-rata II in sumă  de 1.787 lei,până  la 30.09.2007. 

Art. 3.5e refonnuleaz ă  art. 17 din contractul de asociere a şa cum a fost modificat 
prin Actul aditional nr.2/2006,astfe1: 

„Rezilierea contractulul de asociere opereaz ă  de plin drept în cazul Intarzierii la 
plata unei rate o perioada mal :mare de 90 zile,precum i în cazul schimb ărit de către 
asociat i destina ţiei construc ţiei aprobată  prin Hotărarea. Consiltului Local nr.45/2004. 

i.Vt. 4.  Prezental act adi ţional a-a incheiat in 2(dou ă  exemplare,câte unul pentim 
fiecare p 	f produce efecte incepând cu anul 2007. 

PRIM U,CIPIULUI C 	, 

Sec 
cota

;  
Ec,-/trt Miktlescu 

I 

S.C. "PHARMA PLUS 2"SRL 

Manager 
FRANc)SC L SCU 

 

Executiv 
Ec, .1"collae PaSCU 

Direcţia Conteios4nridie 

FP-25-11-VER.01 

Contracto,2\', \CQutracte2\D\Doc.s\3opescuGlact adi ţ  „PHARMA PLUS 2.doc 



IPIULUI CRAP5VA 

SECREŢĂR 
Nieoleta 

MUNICIULUI C 
Direc*£ Ec o ic* Financiar ă  

/ 	200 

IOVA 

ACT  1  IŢIONAL  NR. 4/2 
C ntractul  de asociere  nr.  26/01.06.2004 

intre 
Consiliul L,ocal al M nicipiului  Craiova  cu  sediul  î. str. .I.Cuza nr.7 , reprezentat 

prin  Primar  ec. Antsnie  Solomon pe de o parte  ,  si  , 
SC"PHARI, JA PLUS  2"SRL  cu  sediul  in Cra1ova  str.  C tin  Lecca  nr.7 

reprezentat ă  prin manager  FRANCISC LASCU  domiciliat  în 
nr.7 pe  de altă  prte 

confsrmjtate cu  art. 13 coroborat cu art.10  din contractul de asociere nr.26/2004 
„ s-a 	prezentul  act adi ţional. 

Suma  inimă  de plată  obligatorie pentru anul  2008 prevăzută,  la art.5.5 ş i 
art.8:3 din c.ntract 1 de  asociere , a şa cum au  fost  modificate  prin  acte aditionale 
anter::;::, ,are , este de 3816,0  le1/an. 

Art.2.  Se mentin  termenele de plată  a redeven ţei 	cum  au  fost  prevăzute  în actul 
adiţ i 	nr03/2007 respectiv  31 martie pentru rata  I ( sem. I ) ş i  30 septembrie  pentru 
rata 	serrL 

Art.3.  Prezentul  act adi ţional s-a incheiat in 2(două) exe •plare câte unul  pentru 
parte şi produce efecte  Incepând cu anul 2008. 

SC" har - ?a Plus 2"SRL 
Ma ager 

Fr eise  Lase 

AFrect 
ec. Nicol 

x  cutiv 
Pascu 

DIKINA;  11A UUN 1  ENCIOS  JURIDIC 
cons.jur~an 



PRIMĂRIAMU ICIPIULUI C 
Direcţia Econqmico FinancIară  
Nr. ţ 	/ -?( .),7 _2009 

IOVA 

ACT  ADIŢIONAL Nr. 5/2009 
112 COntn.ctul  de  asociere  nr. 26/01.06.2004 

inlre 
Consfibull 	cal al Municipiului Craiova cu sediul în str. A.I. Cuza, nr. 7, 

reprezentat pri Primar, ec. Antonie Solomon pe de o parte şi 
SC „  fflA 	A PLUS  2 "  SRL cu sediul social in Craiova, str. Constantin 

Lecca, ru, 7,  repreze tat ă  prin manager FRANCISC LASCU, d 
e de altă  parte, 

conformItate c art. 13 coroborat cu art. 10 dIn contractul de asociere 
nr, 262004, s-a `Mcheiat prezentul act adi ţional. 

** 
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2009 prevăzută  la art. 5.5 

ş i art. din contractul de asociere, a şa cum a fost modificat ă  prin acte adi ţionale 
anterio ,, ,e, este de 4056,0 lei/an. 

Se rnenţin termenele de plată  a redeven ţei aşa cum au fost prev ăzute In 
actul aoi ţional nr. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata I(sem I) şi 30 septembrie 
peritru r ţna II(sem. II). 

Prezentul act adi ţional s-a Incheiat In 2 (dou ă) exe plare, câte unul 
pentru r':,..care parte şi produce efecte in anul 2009. 

L•CAL AL MUNICIPIULUI S.C., r a Plus 2" S 
CRAIOVA 

Director Executiv 
)MON 	ec • •  : 	 iNţs, 

IP L. 

Ma ager 
cisc Lascp 

Viza pnt 
Direc ţka C 

zhl iri 

° 

1 

iegalit te, 
te , 2 	s 

pt. conti•ol finang 

ar. Sig‘liu 

Şef Birou Contracte 
Economice, 

ec. Ponescii Gheorghe 



1UNIC1PIUL CRAII,VA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Economico — Financiar ă  
Biroul Contracte Economice 
Ni. 	/ 	2010 

ACT ADIŢIONAL Nr. 6/201 
Ila e tractul de asociere nr. 26/01. .2004 

intre 
COiNSAIM Loc.,111 al Municipiului Craiov cu sediul 1n str. A.I. Cuza, nr. 7, 

reprezentat prin Primar, ec. Antonie Solomon pe de o parte ş i 
S.C. 	!AR A PLUS 2 " S.R.L. cu sediul social 1n Craiova, str. Constantin 

Lecca, rir. 7, reprezentat ă  prin manager FRANCISC LASCU, domiciliat 
de altă  parte, 

conformitate cu art. 13 coroborat cu art. 8.3 ş i 10 din cont•actul de 
asociere ro.- . 26/2004 ş i ţinând cont de dispozi ţiile art. 136 alin. 1 ş i art. 141 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur ă  fiscală, republicată  şi modificată  prin O.U.G. 
19/2008 coroborate cu Legea nr. 273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu 
modificările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

* * 

L11, Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2010 prev ăzută  la art. 5.5 
si art. 8.,3 din contractul de asociere, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte 
adi ţ ionale ant-erioare, este de 4248,0 lei/an. 

Aft.2 Se men ţin termenele de plat ă  a redeven ţei aşa cum au fost prev ăzute in 
actu1 adi ţional nr. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata I(sem I) ş i 30 septembrie 
pentru rata II(sern. II). 

Art03 Suma rninimă  de plată  obligatorie stabilitâ prin contractul de asociere 
aşa cum a fost modificată  conform art. 1 din prezentul act adi ţional constituie crean ţă  
bugetară  certă , lichidă  ş i exigibilă  provenită  dintr-un raport juridic contractual, iar în 
cazul neachit ării acesteia la termenele prev ăzute la art.2 de mai sus devine titlu 
exNutoriu care se transmite la Direc ţia de Impozite ş i Taxe in vederea execut ării 
silite a asociatului îri condi ţiile prevăzute de 0.0. 92/2003 privind Codul de 
procedur ă  fiscal ă , republicată, cu modificările ş i completările ulterioare." 



• 	 • 

PRIN 
Antonie 

Prezentul act adi ţional s-a 'incheiat în 2 (dou. ă.) exemplare, câte unul 
pentru fieeare  parte ş i produce efecte în anul 2010. 

CO.NSILIUL  LOC kN,L AL MUNICIPIULUI S.C„,Pha a Plus  2"  S.R.L. 
CRAIOVA 

Vizat -w,ntru  iegaHitate, 
ri  Co  tencios 

Ciloban „ 

;  

Director Exec tiv 
Nicolae,  PASCIJ 

I Pt. 
Nif' S ■s•iihu 

./, 

Şef Birou Contraete - 
Ecoqoulice, 

Pooescd Gheorghe 

Manager 
Francisc Lascu 



ce  # 

i‘v 	r 	CĂ.ri 

, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPWLUI CRA1OVA 
Directia Econo -mico — Financiară  
ServichA Contrac( -  Autoriz ări Agenti Economici, Control Comercial 
Nr. 	/ 	2011 

ACIC ADIŢ IONAL Nr. 7/2011 
ia contractul de asocierc nr, 26/0!_06.2004 

rc 
Consillui Local al 	 Craiova cu sediul in str. A.I.Cuza , nr. 7, prin 

Primar„ pe de o parte ş i 
„PHARMA PLUS 2 "S.RU. cu sediul socia1 în Craiova, str. Constantin 

erra n r 7 renre 7ent 2 t nr .i.n manager FRANCISC LASCU, domiciliat în 
e de altă  parte, 

conformitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractut de asociere nr. 
26/2004 s-a .incheiat prezenful act aditional. 

tt Suma minim ă  de plată  obligatorie pentru anul 2011 prevazul ă  la art. 5.5 
ş i art. 8.3 din contractul de asociere, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte 
aditionate anterioare, este de 4586,0 lei/au. 

Art.25e mentin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a ş a CUM au fOSt 
preV ă 7,UL ţ': în :(1CtI.11 ndidonn I 1-11'. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata 1(sem ş i 3.0 
septembrie ţ)entru rata II(sem. 11.). 
	 Prezentul act aditional s-a încheiat -in 2 dou ă ) exempiare, câte unul 

. pentru liccare parte .51 produce efecte în anul 2011. 

1V)1 . 111, 	 S.c.:,„Pharma Phis 2" ţ  
CRAIOVA 

Manager 
Director Executiv 
Nicolae PASCU 

peri ţn 
	

Serv 
Direcţ ia Contencios 	 Popei‘( 

' t 



CRAIOVA 
PRIMĂRJA MUNICIPIULUI  CRA1OVA 
Directia Econornico Financiară  
Serviciul Contrac:te ş i Autorizări 
Nr. 	/ 	2012 

ACT ADIŢIONAL Nr. 8/2012 
la contractul de asociere r. 26/01.06.2004 

o conformitate  cu art. 13  coroborat cu art.  10 din  contractul de asociere 
nr. 26/2004 ş i ţinând  cont de.  dispoziţiile art. 136 alin.  1  şi art. 141 din  O.G. 92/2003 
privind Codul de procedură  fiscală, cu modific ările ş i completări1e ulterioare, 
coroborate cu Legea  nr.  273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu 
moniticarile ş i completările ulterioare s-a Incheiat prezentill  act  adi ţ ional. 

Art. I  Se Inlocuie şte în CA.P.  I  — Părţile  Contractante 	„Consiliul  Local al 
Craiova" cu 	 Craiova", şi va avea urm ătoarea formulare: 

lunicipiui  Craiova  cu sediul în str.  A.I.  Cuza,  nr.  7,  având CUI 4417214, 
reprezentat  prin Primar, pe  de o parte ş i 

S.C. „PHAR iA  PLUS  2  "  S.R.L. cu sediul social  în Cralova, str.  Constantin 
Lecc ă . nr. 7,  J16/1339/1994,  CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager FRANCISC 

pe  de aită  parte", 
Art.2  Suma minimă  de  plată  Obligatorie pentru  anul  2012  prevăzută  la  art.  5.5 

si art, 8.3 din contractul  de  asociere, a şa cum a fost  modificată  succesiv  prin  acte 
adiţionale anterioare,  este  de  4730,0 leVan. 

Art.3  Se menţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii  a şa  cum au  fost 
prev ăziate in actul aditional nr. 3/2007 respectiv 3 I martie pentru  rata I(sem I) si  30 
septembrie pentru rata 11(sem.  II). 

Sum.a ninini ă  de plată  obligatorie stabilit ă  prin contractui de asociere, 
aşa cum a fost modificat ă  prin actele adiţionale care  fac  parte  integranta  din  acesta, 
constituie creanţă  bugetară  certă, lichidă  şi exigibilă  provenită  dintr-un raport juridic 
contractual, iar în cazul neachit ării acesteia la termenele stabilite la art.3 de mai SUS 

,devine titiu executoriu  care  se transmite la Direc ţia de  Impozite  ş i  rfaxe  In  vederea 
executkii silite a asociatului în condi ţiile prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



rezentut act aditional s-a incheiat in 2 (dou ă ) exemplare, cate unul 
pentru ftecare parte.. 

ŢVIU NI 	CRAIOVA 	 S,C.„PHA eir+ MA PLITS 2" S.R.L. 

- 
P/gl 

Anto!fie /to 
Director Executiv 
Nicolae PASCU 

Manager 
Fra eise .Laseui 

' 

Vizat pcn1 ru {egaiita te, 
Directia 	iici 

coj. Rezea 

(79 9  

Sef Se iciu, 
Popescu heorghe/ 



MUNICIPIUL CRAIIOVA 
PRIMĂRIA MUNUOPIIULUII CRAIOVA 
Direetia Patrimonkg 
ServieinI Urnirire Contraete, Ag-,enti economici 
Nr.  2() 6,21i 	1/7 	 -  2013 

ACT ADIŢ IONAL Nr. 9/2013 
h31 CO ntractui de asociere nr. 26/01.06.2004 

CPiUi CRA1OVA cu sediul în str. A. I. Cuza, nr. 7, avand CUI 4417214, 
reprezentat prin Primar, pe de o parte ş i 

PHAMA PLUS 2 S.R.L. cu sediul social in Craiova, str. Consta.ntin Lecca, 
nr. 7, J1671339/1994, CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat 

de altă  parte 
conformitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractul de asociere 

nr. 26/2004 ş i tinând cont de dispozitiile art. 136 alin. 1 ş i art. 141 din O.G. 92/2003 
privinci Codul de procedur ă  Fiscal ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, coroborate 
cu ;Legea nr. 2'73/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modiric ă rile ş i completă ri1c ulterioare, s-a inehelat prezentul act aditional, astrel: 

rt.  Suma min m ă  CIC plată  obligatorie pentru anul 201 3 prev ăzută  la art. 5.5 ş i art. 
8.3 cfin contractul de asociere, a şa cum a rost modilicat ă  succesi v prin acte aditionale 
antcrioare„ 	de 4964,0 lei/an. 

rt.2 Se mentin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au rost 
prevăzute îr. actul aditional nr. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata 1(sem I) ş i 30 
septembrie pentru rata Il(sem. II). 

Art.3 Celeialte articole ale contractului de asociere nr.26/2004 r ămăn neschimbate. 
Art.4 Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractant ă . 

MuNICIPIUL C AIOVA 	 S.C. PH 

PR;k1VIAR-4.? 	 Manager 
LIA LC 	 Fra eise .Lasen 

pirector Exceufiv 
DirCetia  Patri  prd 
Adrian2 ,Cîrn a .rug 

Vizat 
Control Financiar Preve tiv 

Director Executiv 
Nicolae Pascu 

A PLUS 2 S.R.L. 

VA 

cpilfrrilv 
Nr. Ş igiliu 

Virzat Fpe: 
cons. jur„ 	Galea 	 anda 



MUNICIPIUL CRAI•VA 
PRÂA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţi2 monu 
ServiOt. Urm ăgire C1, tracte, Agen ţi econornici 
Nr 	 f'''5 2014 

ACT ADIŢIONAL Nr.10/2014 
Ila e ntractul de asociere nr. 26/01.06.2004 

fV.IUNICIPTUL criI•VA cu sediul in str. A. I. Cuza, nr, 7, având CUI 4417214, 
reprezentat prin Primar, pe de o parte ş i 

S.C. P AeMMA LUS 2 S.R.L. cu sediul social in Craiova, str. Constantin Lecca, 
nr, 7, J1.6/1339/1994, CUI 5862538. rePrezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat 

pe de altă  parte 
jfl cont•rmitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractul de asociere 

nr. 26/2004, ţinâ cl cont de diSpozi ţiile art. 136 alin. 1 şi art. 141 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedur ă  fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea 
nr,273/29.06.2006 priv1nd finan ţele publice locale cu modific ările şi completările ulterio2ree  5; 	 Ponsiliului I ocal al Municjpiuluj rraiova nr.50/30.01.2014, 
s-a inchelat Î.)rezentul act adi ţional, astfel: 

Art,1 
Suî_na minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2014 prev ăzută  la art. 5.5 ş i art. 8.3 

din contractul de asociere, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale „?.fflterioare, este de 5041,0 ild/an. 

în 	
Se men ţin tentenele de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute acţul adi ţional nr.3/2007 respectiv 31 martie pentru rata I(sem I) ş i 30 septembr.ie pentru 

rata 11(sem.11). 
Arţ . 
Se modific ă  art.11 din contractul de asociere nr.26/2004, care va avea din 

01,01.20 14 următoarea fonnulare: 

„Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
reprezentâ.nd 1,3 % din totalul incas ărilor (cifra de afaceri) anuale fără. TVA, realizate la 
oblectivul prevăzut în contract la art.1, se efectueaz ă  pe baza situatiei financiare anuale- 

contabil-depus ă  la Ministerul Finanţelo• Publice-Administra ţ la. Finan ţelor Publice, 
cu confirmare de depunere. 

Data limită  de prezentare a acesteia la Prim ăria Craiova este de 15 zile de la data 
depunerli la Administra ţia Finanţelor Publice." 



!!' 

Fr 
a  ager 

ncisc Laseu 
-M 

LIA OL  t• TX,V;Ăi'-$4LESCU 
, 

' 

Ceicialte  articole ale contractului  de asociere  nr.26/2004  răman  neschimbate. 
Art 5 
Prezentul act  adi ţional  s-a incheiat in 2 (două) exemplare, cate  unul  pentru fiecare 

parte  contr,..antă , 

MUNICINUL C  IOVA 	 S.C. PHA 1111 ' A PLUS 2 S.R.L. 

2 

Vizat 	 , 

	

Direcţia Patrin 	Control Financiar Preventiv 

	

Director exect 	 Director Executftv 

	

c.j.Cristian onu 	 Nicolae PASCU 

JCi 

comcd 



Direetla 	 ' 
Direetor 

e.j.Cristian 	it 

R,ef  Serrei 
Gabriel  SMA 

,'2 . .11CDVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  C I VA 
DIre0s,  Patrinwniu, 	, 
ServIclud ,ŢJ- rrnărre  Contr4ete, Agen ţi economici 
N:51  /2015. 

ACT  ADIŢIONAL  Nr.11/2015 
11,%  eotrctu1 de  asociere  nr. 26/01.06.2004 

între 
MUNICIPIUL  CRAI•VA  cu sediul 1n str. A. I Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, 

reprezentat prin Prirnar,  pe,de o parte  , ş i 
S.,C. PHARMA  PLUS 2  S.R.L. cu sediul social In Craiova, str. Constantin Lecca. nr.  7. 

J16/1339/1994„ CUI  5862538,  reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat I 
•e, de altă  parte 

••  ..m comormităw  cu art. 13  coroborat cu art. 10 din contractui de asociere 
nr.2612004,  tinând cont de  dispoziţiile art.136 alin.1 şi art.141 din 0.G.9212003 privind Codul  de 
procedură  fiscală ,  cu  modificările  şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 
privInd  finantele  publice  isc;.;fle  cu modificările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul  a.ct 
a.ditionai,  astfel: 

Art,1 
Suma minirnă  de plat  obligatorie pentru anul 2015 prev ăzută  la  art.  5.5  ş i  art. 8.3  din  contractul 

de  .asociere nr,26/2004,  aşa  cum a .fost modificată  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este  de 
5033,0  ie'dan,. 

Se  mentin  teri-nenele de  plată  a sumei minime obli2atorii a. şa cum au fost prev ăzute în actul 
adonal  nr.3/2007,  respectiv  31 martie 2015 pentru rata I (sem  I) ş i  30 septembrie 2015 pentru rata 
II (sem.  II), 

r'-lcialte articole  ale  cotractu1ui de asociere nr.26/2004 r ămân neschimbate. 
Art 
Prezentui  act adit snai  s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă  si  produce  efecte  incepand cu 01.01.2015 

MIJNICI °.11) 	 OVA 

LIA OLG ŢA VASItESCIT 

S.C. rH  r.  A PLUS 2 S.R.L. 
aiiger 

Fra  cisc Lascu 

Vizat 
Lontrol Financiar Preventiv 

irector  Executiv 
Nicolae  PASCU 

t
W41"ŞlA ZY.U-C.":.ArOV71 

V 	T---- 	i 
pt 	finkim,4".prz:vi:-fit!v 
Nr. Siglilu 

,..„.„---,1,------,1  

" 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia 
Servicial Un-Arire Contracte, Agen ţ i economici 

2016 

ACT  ADIŢIONAL  Nr.12/2016 
la contractul  de  sociere  nr026/ 1.06.2004 

Intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul 'in str. A. I. Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat 

prin Primar, pe de o parte ş i 
S.C. PHARMA PLUS 2 S. .L. cu sediul social in Craiova, str. Constantin Lecca, nr.7, 

J16/1339/1994„ CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, 
3C  de altă  parte 

In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.2612004, tinând 
cont de dispozi ţiile art.136 alin.1 ş i art.141 din 0.G.9212003 privind Codul de procedur ă  fiscală , cu 
modificările ş  completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind fmantele 
publice locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a Incheiat prezentul act aditional, astfel: 

Art.1 
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2016 prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul 

de aSociere nr.26/2004, a şa cum a fost modifIcat ă  succesiv prin acte aditionale anterioare, este de 
5.036,00 leUa., 

.Art.2  
Se mentin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute In actul 

aditional nr.3/2007, respectiv 31 martie 2016 pentru rata I (sem. I) ş i 30 septembrie 2016 pentru rata 
II (sem. II). 

Art.3  
Celălalte articole ale contractului de asociere nr.26/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unu1 pentru flecare parte 

contractant ă  i produce efecte incepand cu 01.01.2016. 

MUNICI IUL CRAIOVA 
P IMA , 

LIA. OLGUŢA "w£klift 

S.C. P RMA LUS 2 S.R.L. 
Manager 

Francisc Las`ct, 

Direc ţia iin.niu 
rec"tor Executrv, 

c.j.Cristian 	GÂLEA 

Vizat 
ntrol Financiar Preventiv 

Director  Executiv, 
Nicolae  PASCU 

PRI 
	

V 

Şef 
Gabriel SMARAN 

pt. 
_ 



Ci VA  

PRIMĂRIA MiNCJ1LU1f CRAIOVA 
DL,..ectia Patrimoniu 
Serviciul Urm ă rire Contracte, Agenti economici 
N.     2017 

• ACT ADITIONAL Nr.13/2017 
ia contractul de asociere nr.26/01.06.2004 

1.. tre 
CIOVA cu sediul "in str. A. I. Cuza, nr.7, având CUI 4417214, 

reprezentat 	Primar, pe de o parte ş i 
S.C. MARMA PLU Ş  2, S.R.L. cu sediul social în Craiova, str. Constamin Lecca, nr.7, 

, ţ 16/1339/1994. CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat în Craiova, str. 
de altă  parte 

In conIorrnitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.2612004, 
inând cont disoziîii1e art.I36 alin.1 ş i art.141 din 0.G.92/2003 privind Codul de procedur ă  

fiscală, cu rnodific ările ş i completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273129.06.2006 privind 
finan ţele publice .1ocale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a Mcheiat prezentul act 
adiţ ional, astfc1: 

A.rt.1  
Surna minim ă  de ptat ă  obligatorie pentru anul 2017 prev ăzută  la art.5.5 ş i a•t.8.3 din 

contra.ctui de asociere nr.26/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte aditionale anterioare, 
cstc de 5.008,00 lei/an. 

Art. 
Se menfin tenTlerICIC de plată  a  sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute în actul 

. adi ţiona1 nr3.12007 respectiv 31 martie 2017 pentru rata I (sem. I) ş i 30 septembrie 2017 pentru 
(sern.. 

aie contractuMi de asociere nr.2612004 r ăman neschimbate. 
A r 
1)rezeatul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

cOntractant ă  ş i produce efecte incepand cu 01.01.2017. 

M"UNICIPIUL 	IOVA 
	

S.C. IARMA PLUS 2 S.R.L. 

	

P1 
	

Manager 
Francikc `X_,ascu 

Vizat 
Directia. 	 Q_ontroli Financiar Preventiv 

	

Director xecutiv. 
	

Director Executiv, 
c.j.Cristi Ion G 
	

Lucia ŞTEFAN 



MUNICIPILL CRAIOVA 
PHIMĂ IZ•., MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direetia Pat•imoniu 
Servicini Urt-nrire Contracte, Agenti economici 

r, 	ţ „.' • 

ACT ADIŢIONAL Nr.14/2018 
la eontractul de asociere nr.26/01.06.2004 

intre 
CRAIOVA cu sediul in str. A. I. Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat prin 

Primar, pe de o parte ş i 
S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L. cu sediul social în Craiova, str. Constantin Lecca, nr.7, 

,I16/1339/1994, CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat în 
, pe de altă  parte 

in , conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.26/2004, ţ inând cont 
de dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
modific ă rik' J completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice 

	

113 	 completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Sumc min ă mă  de plată  obligatorie pentru anul 2018 prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul de 
asociere nr.26/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţ ionale anterioare, este de 5.174,26 

Art.2 
Se rnentin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prevăzute in actul adi ţional 

w..3.12007, 1.(.: ,..stiv 31 martie 2018 pentru rata I (sem. I) ş i 30 septembrie 2018 pentru rata II (sem. II). 
Art.3 
Celelalte arficole ale contractului de asociere nr.26/2004 rămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţ ional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă  

produce efecte începand cu 01.01.2018. 

NIcigftteL c 
\ 

VA S.C. PHA MA °)LUS  2  S.R.L. 
Manager 

Fra • - 

Direetor 
Direet0,- 	 Vizat, 

Control Financiar Preventiv 
irectia Economico-Financiar ă  

Expert, 
Sabina SMARA 

tvi""LiNI 

p contr'0','fir14414-arlei24);\-m ţ::rittv 
Nr 	0.1 

Vizat pentru legalitate, 
Directa Juridic ă , 

co,ur.Lorena Ral a STANCIU 

-2,71 



CRAIOVA 
PRMĂRIA MUNICIPIULUI C IOVA 
Direc ţla Pat]imoul 
Serviclul Urmărire Contracte, Agen ţi economici 
Nr. 	(7/. 	 2019 

ACT ADIŢIONAL Nr.15/2019 
Ia  contractul  de  asociere nr.26/01.06.2004 

ntre 
MUNICIPIUL CRAI VA cu sediul In str. A. I. Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat prin 

Primar, pe de o parte ş i 
S.C. PHA MA LUS 2 S.R.L. cu sediul social în Craiova, str. Constantin Lecca, nr.7, 

J16/1339/1994, CUI 5862538, reprezentat ă  prin manager Francisc Lascu, domiciliat in 
)e de altă  parte 

1n conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.26/2004, ţ inând cont 
de dispozi ţiiie art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
rnodificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice 
locale cu modificările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art.1 
SurriL minima de plat ă  obligatorie pentru perioada 01.01.2019-31.05.2019 prev ăzută  la art.5.5 ş i 

art.8.3 din contractul. de asociere nr.26/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale 
anterioare, este de 2.227,00 lel. 

Art.2 
Se menţine termenul de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum a fost prev ăzut in actul adi ţ ional 

nr.3/2007, respeetiv  31  martie 2019 pentru rata I (sem. I). 
Art.3  
Cele1ake  articole  ale contractului de asociere nr.26/2004 r ămăn neschimbate. 
Art.4 
Prezentul act adi ţional:sa'ineheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă  

produce efecte incepand  cu 01.0  . A19. 

NUINICIPIUL  C 
	

S.C.  PlIA  A  PLUS  2 S.R.L. 

	

PRIMA 
	

Manager  ), 
MIAILGE 
	 Franc i., .31er.BX 

Diree ţilg. Patri 
DireetDr Exe 

Cristian Ionu ţ  

Şef Servici 
adien Anea VO ( 

Vizat pentru 
1Jirei2 juriffică , 

CMIS. Jur. Mcoleta  EDELICI 

Vizat, 
Control Financiar - Preventiv, 

Direc ţia Economico - Financiar ă  
insp. Simoi Crengu ţa 

RU 	CIPIUL  cRAiovA  

1 -1  /?k 	Ă°Cţr/81  
• 	'97 ntiv 



POLITIA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Tel: +40-251533207 (Luni—Vineri; 08°°-16°°) 
Fax: +40-251532717 
Tel: +40-251510154 — Dispecerat 
Tel: +40-251 — 984 Telefonul Cetă teanului 

PRIMARIA 
CRAIOVA 

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 
Craiova, Dolj, 200754 
‹loffice@politialocalacraiova.ro  

www.politialocalacraiova.ro  

Nesecret Operator de date cu caracter personal nr. 3461 
Nr. 	-2  

NOTĂ  DE CONSTATARE  

z o/v4-112c 7iPA i 	2° 15   , in Craiova, strada-&b. 	"A 	«rA 	J' 4  T  

nr 	 1 	, sc 	 ap 	, ca urmare a verific ărilor efectuate în baza Legii nr. 50/1991, 

republicată, cu completările ş i modificările ulterioare. 

Din partea Poli ţiei Locale a Municipiului Craiova, Serviciul Disciplin ă  1n Construc ţii, 

Activitate Comercial ă  ş i Protectia Mediului 
ş i .Q2.,\ocg1 Pli L'A 6P1'62- 	având functia de politi şti locali. 

Din parted)t=4.›++1  1(' Icinfc‘ibâTIdg 	 1 	 al 

C.I.(B.I), seria 	, nr 	, CNP 	 eliberat de 	  

la data de 	  
Acc 

eliberat dc 
etc, care 
SEMN ĂT-- 	  

AR7.26(1) Constituie contraven ţii urmă toarele fapte, dacă  nu au fost săvarş ile în astfel de 

condiţ ii "incă t, potrivit legii, să fîe considerate infracţiuni• 
Lit. f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 

organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelora actelor solicitate; 

C ON STAT 	I :(<1,- (Anir7-0,zg a- ar-)~ 	,‘ e.,1/I:77/17-/) 	 Cio; 	 ) 
0,  ţi,~4cm.9A,; &1.6-4.c17_22 	 1 0ă  %12‘3f 	j2 

d oL-Q 	,0, 2013  

Stcti t-tj 	,,‘( 

F2c,S 2 	.P.0 • 	2. 2Q/ 1  

0-47, 	 Whk,J, 	eş/X4P.GA(.4( Cbk 	 (76t 

f7f51; Ark -' CLCCIC6,-;( Urv7,5k.i.j~  

i)urn-P,Jă  cb2 10,22  
nvl 	S  

MĂSURIA...  

  

4EN 	 ţ i.c 

r I 
Martor.  

e, 
intocmit, 

PO‘ Loc .SUP.C,ORNU 

Po t,„x•.,4‘ 	C,MP 1  

"InjOrmatnle din prezentul document au fbst prelucrate conform Regulamentului European nr 679/2016 

persoanelor fizice în ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulati _ 

cia 
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