
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
 
 

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

27.06.2019; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.102119/2019, rapoartele nr.109301/2019 al 

Direcţiei Patrimoniu şi nr.109384/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere 
nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L.; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

   Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere 
nr.29/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară 
în construcţia cu destinaţia de patiserie-gelaterie-pizzerie, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp., 
situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1. 

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

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.176/2004 referitoare la aprobarea contractului de 
asociere  între municipiul Craiova şi  S.C. Liacom S.R.L. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Liacom 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.102119/05.06.2019                          
                                                                                                              
                                                
                                                 
 
                         
 
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere  
nr.29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
 
  
 
 Între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. este în derulare contractul de asociere 
nr.29/01.07.2004, ce are ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia 
cu destinaţia de patiserie – gelaterie – pizzerie, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj, 
contract încheiat pentru o perioadă de 15 ani, începând de la 01.07.2004 până la 30.06.2019. 
 Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Craiova S.C. Liacom 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. 
 Având în vedere cele relatate, potrivit Cap.VIII, Art.13. din contractul de asociere, precum 
şi, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b 
şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, este 
necesar şi oportun promovarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
asociere nr.29/01.07.2004 încheiat între  Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
  
  
                                  Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                           Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                          
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         Se aprobă, 
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      RAPORT 
  privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004  încheiat între 

Municipiul Craiova şi  S.C. Liacom S.R.L. 
 
 

   
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/29.04.2004 s-a aprobat 
asocierea cu S.C. Liacom S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii ce se va desfăşura în 
construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie - pizzerie, amplasată pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp, situat în Bulevardul 1 Mai, 
zona Spital 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2003.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/27.05.2004 s-a aprobat 
contractul de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat cu S.C.Liacom S.R.L. ce are ca obiect exploatarea 
în comun a activităţii ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie – 
pizzerie, amplasată pe terenul menţionat 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 2,0 % 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 2,0 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 
 Contractul de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom  
S.R.L. va înceta prin ajungere la termen la 30.06.2019.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.78733/23.04.2019, dl. 
Deaconu Ion, în calitate de administrator al S.C. Liacom  S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
asociere nr.29/01.07.2004, depunând în acest sens următoarele documente: copia C.I., Certificatul 
de Înregistrare al S.C. Liacom  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. Liacom S.R.L. şi-a 
îndeplinit obligaţiile financiare 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 2,0 % 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. Liacom S.R.L. se va crea în continuare 
posibilitatea realizării unor venituri sigure pentru bugetul local.  
 În urma verificărilor efectuate şi întocmirii notei de constatare de către reprezentanţii 
Poliţiei Locale şi reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, s-a constatat că spaţiul comercial deţinut de S.C. Liacom S.R.L. 
ce face obiectul contractului de asociere nr.29/01.07.2004 avea o suprafaţă mai mare decât 
suprafaţa construită prevăzută în autorizaţia de construire nr.1619/2004, respectiv mai mare decât 
suprafaţa de teren de 32,00 mp ce face obiectul contractului de asociere nr.29/01.07.2004. În urma 
măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare nr.24471/04.06.2019, societatea 
a intrat în legalitate prin desfiinţarea lucrărilor neautorizate şi aducerea construcţiei la starea 
tehnică autorizată după cum rezultă şi din nota de constatare nr.25510/14.06.2019 întocmită de 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit art.13. din contractul de asociere 
nr.29/01.07.2004, şi în conformitate cu art.36, alin.1, alin.2 lit. c şi 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 următoarele: 
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004 

încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun 
a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie - pizzerie, 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
32,00 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.29/01.07.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Liacom  S.R.L.  

− Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.176/27.05.2004. 

 
  
                       Director Executiv,                                                   Şef Serviciu,           
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                         Madlen Anca Voicinovschi 
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(Nr" rmel . : ' j :  Prenumeie)

$':::n:'SFtUra'

"il;';i
(Numele giPrenumele)

: Seinndtura

CONTRAVENIENT! ,- -.,
4r;:i-;licd'r{ $''F, I l' l'{'fr" a€'A c av-'11 l,p*'
, , : . . , : , , . ' . . . . . . .  r ' 1 . .  " ' . . . " " "

fNumele Ei Prenumele)
Setnndtura

*4.,
Y_/

. MARTO.R.

7, REZOI-,| r ilA DE APLICARE A IANCTIUNII. 
' 
...' 

:

Ti nd seiiliril,r-'i"p,.rl s.'"drqit;, i;;;;'ilevr,oWr arrtJS alin(3); ?.r1,2.6 
alin.(2)din lBgea 5'0/1991

R, privi,ncl a,,iii_rii:zarea executarii tucraritor ai ..istgi:i. crl modificdrile- $i complethrirle ulter'loare Ei

av'nd in vedr::.r.: ctispoziiiile art.2l dirl OrJonanla Cuvbinului RomAniei,^nr.2i2001 privind regimuljuridic

;i;;;r;;"-;lii'u, *oroOorat cu art.8 din Legea Poliliei'Locale 'r'':1552010-' .
Subsemnati.ri ,i-lctaviam Mateescu in .uiltat. de'IM:F'UT'ERNICIT al Primarului Municipi"]"i 

:ti:?:l;

"J[T"iTiil;.u,i", 
" *.^ 

';t8;i,;;il2ili -q1 
-prr--3ttttzs.rz.z0r7 ,. llli. . amenda in valoare toltala

!.'..-,t.#i ..[r (cifre), adicd .......,..",..1t*4fl'i, '#,....,' '.,.:.'."'0::le.r.(lf"'") ei diqpun ip temeiql Legii
D^ritiai r noa: , rss/?-0r0 urmdtoar.l.';;;;;l;'tt*.},,l+ll.n}'"*i.'.frX*itnl*r"'ri+*^l's*?'4'ft'n]"gH*'t':*

Mi;;;ii-,:,.,,u,*l u* ;;;;;;ii;;;i;'i;d:;; ;;c'-t::;-'ail ,,1'ia'*i5--r::;:T11y;;i;;;i ;;;;i ";ii;;ii;
d-';;;;ii;u,,,lirunrrlui de control, indepliqtrea acestei dbligalii, in termenul stabilit'

B, tNgrut', I,H.EA DE PLATA $ ' 
rX) r^: ro Drimd

conrraverit:Lrrur unne azd sd achite sui,ra totall q{rQo9..,lei, la primdria Municipiului c'aiova -

Direclia Ta,.*,r r,ri irnpozite,sau in contui iitno+grR,Ez291'2rA3s0l02xxxx, in termen de l5 zile de la

ciai.a oomunir:aiii prezentului proces verbal' r' 'i'

contr?veuiriitul are obligalia ,a pr.J.u copia chitanlei, in termerr. de 15 ziie de la data comunicdrii

pr:ezentulr-ri ;ilir,)es u*r.uur, lJsediul poiiti.i Losale a Mnnicipi,r"rrlui craiova, strada Dr'. Dimitrie Gerota nr'

22, jr,rde1ul l)irii.
Dacd conl.li:,'*nientul nu achitd

proceda la e:,..i)i.ulare siiit6.

Consil iul i-  ,r!  Ciaiova
Poli l ia [.ocr, i i i . '  a Municipiului Craiova

imputernicit $eful P

L.S.

Pol i l ia  Lo( ; ' ' , , ,1  tV l r - rn ic ip iu lu i  Cra iova

amenda in termen de 15 zile de la data inmdndrii/comunicirii, se va

1 1

Iui Craiova
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