
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                             PROIECT  

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47 T/2005, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.3000/2020, raportul nr.7998/2020 întocmit 
de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.9001/2020 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea 
duratei contractului de concesiune nr.47 T/2005, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit. g, art.154 
alin.1, art.108, art.196 alin.1 lit.a și art.306 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă prelungirea, cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 01.08.2027, 

a duratei contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., ce are ca obiect terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 152,00 mp, situat în 
cartier Craioviţa Nouă, bd. Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, cu destinaţia de 
terasă, aferentă spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L. 

Art.2.  Renegocierea redevenţei pentru terenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va 
face prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.47T/2005. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.161/2004. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară și S.C. Niela 
Com S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

 
 

 



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                      Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu                                                                                           PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                     Mihail GENOIU 
Nr.__________ /____ 2020 

                                                                                
                                                       
              
                                                                                                     
                                                       Referat de aprobare 

la Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.47T/01.02.2005 încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Niela Com S.R.L. 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004 s-a aprobat 

concesionarea către S.C. Niela Com S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al 

Municipiului Craiova, în suprafaţă de 138,00 mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Bld. 

Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, în vederea realizării unei terase aferente spaţiului 

comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L., hotărâre în baza căreia s-a încheiat contractul de 

concesiune nr.47T/01.02.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com 

S.R.L., pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional în condiţiile 

legii. 

 Ulterior, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.521/2009 şi 

nr.490/2010, s-a aprobat majorarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de 

concesiune nr.47T/01.02.2005, de la 138,00 mp la 152,00 mp, încheindu-se în acest sens actul 

adiţional nr.1/2011.  

 S.C. Niela Com S.R.L. intenţionează continuarea raporturilor contractuale cu autoritatea 

locală, solicitând, prin cererea înregistrată sub numărul 228966/2019, prelungirea duratei 

contractului de concesiune nr.47T/01.02.2005, întrucât acesta urmează să expire la data de 
01.02.2020.           

Având în vedere faptul că, pe perioada celor 15 ani contractuali, concesionarul şi-a 

îndeplinit obligaţiile contractuale, prin achitarea redevenţelor comunicate, neînregistrând datorii 

la plata acestora sau a celorlalte creanţe datorate bugetului local, ţinând cont de art.2 alin. (2) din 

contractul de concesiune nr.47T/01.02.2005, precum şi de art.108,  art.129, alin.2, lit.c, alin.6, 

lit.a, art.139, alin.1 şi alin.3, lit.g, şi art.306, alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, conform căruia, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi 

prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata 

însumată să nu depăşească 49 de ani”, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de 

hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. pentru o perioadă de cel puţin jumătate din durata 

iniţială, respectiv de 7 ani şi 6 luni.  

 

 

                                                          Director Executiv                                                   



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          Se aprobă 
Direcţia Patrimoniu                                                                               PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          Mihail GENOIU 
Nr. 7998/14.01.2020 
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                 

Raport  
privind prelungirea contractului de concesiune nr.47T/01.02.2005 

  încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. Niela Com S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 138,00 mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa 
Nouă, Bld. Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, în vederea realizării unei terase 
aferente spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L. 
 În baza acestei hotărâri a fost încheiat contractul de concesiune nr.47T/01.02.2005 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., pentru o 
perioadă de 15 ani, începând cu data de 01.02.2005 până la 01.02.2020, cu posibilitatea 
prelungirii prin act adiţional, în condiţiile legii. 
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.521/2009 şi nr.490/2010, a fost încheiat actul adiţional 
nr.1/2011 la contract prin care s-a modificat obiectul contractului de concesiune, în 
sensul majorării suprafeţei de teren de la 138,00 mp la 152,00 mp. 
 S.C. Niela Com S.R.L. intenţionează continuarea raporturilor contractuale cu 
autoritatea locală, solicitând, prin cererea înregistrată sub numărul 228966/2019, 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/01.02.2005, întrucât acesta  
încetează  la data de 01.02.2020. 
 Conform art.2, alin.(2) din contractul de concesiune mai sus menţionat: "Prezentul 
contract de concesiune se prelungeşte cu acordul părţilor, în condiţiile legii, prin act 
adiţional", Cap.XI, “prezentul contract de concesiune poate fi prelungit prin acordul 
părţilor, cu o perioadă cel mult egală cu ½ din durata iniţială a acestuia” şi având în 
vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia,  
contractul de concesiune se poate prelungi cu condiţia ca durata însumată a prelungirilor 
să nu depăşească 49 de ani, S.C. Niela Com  S.R.L. poate beneficia de prelungirea 
contractului de concesiune cu 7 ani şi 6 luni.  
 Menţionăm că, pe parcursul derulării contractului de concesiune, S.C. Niela Com 
S.R.L. şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, achitând redevenţa datorată autorităţii 
locale şi nu figurează cu debite restante privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri 
ale bugetului local aşa cum rezultă din Certificatul de Atestare Fiscală nr.826527/2019, 
anexat în copie. 



 Faţă de cele mai sus menţionate şi potrivit art.2 alin.(2), precum şi Cap.XI. din 
contractul de concesiune nr.47T/01.02.2005, precum şi de art.108,  art.129, alin.2, lit.c, 
alin.6, lit.a, art.139, alin.1 şi alin.3, lit.g, şi art.306, alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, conform căruia, contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu 
condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani”,  propunem spre  analiză şi 
aprobare următoarele: 
 -  prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni respectiv până la 01.08.2027 a duratei 
contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela 
Com S.R.L., ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 152,00 mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Bld. 
Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, cu destinaţia de terasă aferentă spaţiului 
comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L.; 
  -  renegocierea redevenţei pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune 
nr. 47T/2005 având ca preţ de pornire raportul de evaluare care va fi însuşit prin hotărâre 
a Consiliul Local al Municipiului Craiova; 
      -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 161/2004; 
    - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr.47T/2005. 
 

 

               Director Executiv                                                          Şef Serviciu 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Victor Costache 
 
 
                                                                                       
                            Întocmit 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 9001/15.01.2020 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 

 

− Referat de aprobare nr. 3000/08.01.2020 şi Raportul nr.799                                                                                                                                             

8/14.01.2020  al Directiei Patrimoniu; 

− Contractul de concesiune nr.47T/01.02.2005, precum şi de art.108,  art.129, alin.2, 

lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.1 şi alin.3, lit.g, şi art.306, alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

 -  prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni respectiv până la 01.08.2027 a duratei 

contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com 

S.R.L., ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 

suprafaţă de 152,00 mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Bld. Oltenia, nr.55, la 

parterul blocului 61A, cu destinaţia de terasă aferentă spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela 

Com S.R.L.; 

  -  renegocierea redevenţei pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 

47T/2005 având ca preţ de pornire raportul de evaluare care va fi însuşit prin hotărâre a 

Consiliul Local al Municipiului Craiova; 
      -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 161/2004; 

      - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de prelungire a 

contractului de concesiune nr.47T/2005. 
 

 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 4777 01.02.2005 

Cap.I PĂRŢ ILE CONTRACTANTE 

intre Consihul Local al Municipiului Craiova, cu sediul 111 str. Alexandru Ioan Cuza 
nr. 7, reprezentat prin d-1 Ec. Antonie Solomon, având func ţia de primar, in calitate de 

concedent pe de o parte şi 
SC "NIELA COM" SRL posesoare a Certificatului de inregistrare nr. 

J16/1419/26.05.1993 şi a codului unic de Inregistrare 4333318, emis de Camera de 

Comerţ  şi Industrie Dolj, având sediul în Craiova, cartier Craiovi ţa Nouă, bl. 37, sc. 5, 

ap. 7, Judeţul Dolj reprezentat ă  pfin asociat unic BURADA DO1NA DANIELA 

domiciliată  'in 
nr. 
parte, in temeiul 
Consiliului Local 

posesoare a 
calitate de concesionar, pe de alta 

Legii nr. 219/1998 pnvinct regimul concesiunilor şi a Hotarârilor 

nr. 161/2004 şi 228/2004, s-a 'incheiat la sediul Primartei Cratova 
prezentul contract de concesiune. 

Capil OB1ECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Art.l. - (1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea terenului, apar ţinând 

domeniului public de interes local, In suprafa ţă  de 138,0 mp, situat in Craiova, cartier 

Craiovi ţa Nouă, in vederea amenaj ăsii unei terase, adiacent ă  spaţiului comercial, de la 

parterul blocului 61A aflat in proprietatea SC „N1ELA COM" SRL Craiova. 
(2) Obiectivul concederitului îl constituie exploatarea eficace„ în regim de 

continuitate şi pertnanenţă  a terenului concesionat. 
(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza unn ătoarele 

categorii de bunuri: 
a) bunuri de retur — terenul, în suprafa ţă  de 138,0 mp., situat îr Craiova, cartk-r 

Craioviţa Nouă, adiacentă  spaţiului comercial, de la parterul blocului 61A. 

Sewr EaDocs‘ContractekontractConc.sluneNIELA.doc — 12.05.2004 
	

i. 



b)bunuri de preir,rare-bunurile care au aparlinut concesionarului gi ar,r fost utillzate

de cdtre acesta pe dulata derr"rl[rii contt'actulr,ri de concesiune.

Cap.III TERMEI\UL

Ar12.-(1) Dr-rrata concesiunii este de

la 01.02.2020.
(2) Prezentul contlact de concesiune

legii, prin act adilional, anex[ la prezentul.

15 ani , incepAnd cr-r  data de 0i .02.2005 ,  pand

se prelungeqte cu acordul parli1or.in cor-rdil i i le

Cap.IV REDIf VIiNTA. GARAN'I'IA

\v ArL3. (1) Redevenla totald, aferenti terenului concesionat, este de 568.560.000 lei,

fer[ TVA, confbrm ANEXEI privind calculul redeventei' t"'

(2) potrivit art. 3 clin HCL nr. 161128.10.2004, valoarea concesiur]ii se renegociazd

din 5 in 5 ani. '
(3) pentru perioacla 01.02.2005- 31 .12.2005 recleven{a anuald este de 37.904'000

lei care se va actuahza anual cu rata inflaliei'
(a) pe toatd perioada contractului de concesiune,redevenfa anuald se va achttet ttt

primele 3 (trei) luni ale anului, cei mai tatrziu pAni la data de 3 I martie a t'l ecarui an ]ittns

la scadenll.
(5) pentru dep6girea termenelor de platd se percep dobAnzi, it-t con{ot'tl itate cu

legislalia in vigoare la data plAtii
(6) GarJnfia,in surn6-de'34.745.300 lei,datoratd de concesionar, la nivelr-rl prin]ului

an de plat6, se poate lolosi de concendent in condili i le att.34 din legea 219 1998 priVind

regimul concesiunilor.

CAP.V PLATA REDEVEI{TEI $I A GARAI\TIEI

A f t . 4 ' ( 1 ) P i a t a r e d e v e r r l e i a r - r u a l e g i a g a r a n l i e i ' p r e r l d z u t e l a a f i . 3 ( 3 ) l i a t 1 . 3 ( 6 ) S e
face in contul concendentului nr.Ro95'lREZ.zg121220207xXXXX,deschis la ['t 'ezot'erta

Municipiului Craiova sau in numerar prin Cersieria Primdriei Craiclvzt, dln contu'i

concesionarului SC"NIELA cGt\A" sRL nr. I{o76MIl{o0000600017350001 deschis la

Banca Pro Credit Craiova.
(2) platagaranliei prevdzute la ari-. 3 (6), clin contr:actul cie cortcesittne. se j'elce irt

termen de maxim 90 zllecle la data perfectdrii contrar:tului cle concesiune. r'esPectir' l lAlri

cel mai tdrziu la 30.04.2005'



Cap.VI IIREPT{JRILE PARTILOR

- DREPTURILECONCESIONARULUI

Art.s. Concesionarul are dreptul de a exploata, in rnod direct, pe riscul $i pe

rlspnnderea sa, terenul ce face obiectul prezenftrlui contract de concesitme.

- DREPTURTLECONCtrDEI{TULUI

Art.6. (1) Concedenful are dreptul si inspecteze bunui concesionat, sd ver-jflce

stadiul de realizare a investifiilor, precum qi modul in care este satis{dcr-rt interesul ptibiic

prin realizarea obiectului concesiunii.
(2) SA recupereze, de ia SC ,,NIELA COM" SRL Craiova, stlma de 2.500 000 lei.

reprezent6nd contravaloarea plagri efectuate de Pnmaria Municipiului Craiova, iieilirll
*v expertiza terenului" ce face obiectul prezentului contract de concesiune, in naxinr 30 zile

de la data semndrii contractului intre cele doud par,h, respectiv pdna cel rnai tdrziu irr d:ita

de 03.03.2005.
(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral parlea regletnentari a

conffactului de concesiune din motive excep[ionale, legate de interesr"rl nalional saLr local.

CAP.VII OBLIGATIILB PARTILOR

- OBLIGATIILE CONCESIONARULUI

Art.1. (1) Concesioriarul este obligat sd asigure expioatarea terenului concesionat in

regim de continuitate, potrivit obiectivelor stabilite de concedent.
(2) Concesionami este obligat sd exploateze, in rnod direct, bunul concesiotiat.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona, total sau parlial, bunul ce face obiectril

concesiunii, unei alte societSli sau terle persoane'
(4) Concesionariil este obligat s5 plSteascd redevenla la termenele prevdzute in

contract, in cuantumul comunicat de concedent.
(5) ConcesionarLrl este obligat sa depuni la Prirnaria Craiova, colrpartilnettnrl

Contracte Econornice, xerocopia documentelor de platd, imediat dr"rpA efectrtarea plSfilcr

qi sa comunice orice modificare intervenitd in ceea ce priveqte denulireii societriirr.

reprezentanfi, cont, sediu social, pe parcursul demlani prezentuJui colltl'act dc'

concesirme.
(6) Concesionaml este obligat si realizeze investiiiile contbnl prevedet"ticr

certificatglui de urbanjsrn gi a autorizaltet de constnrite, ctt respectarea tellllellelor de

execulie.
(?) Concesionarui este obligat sd respecte condi$ile impuse de natr"u'a brlnLrnlsr

pnvtnd sieuranla in exploatare ,si proteelia mediuhri'r -- -- - -" 
n-*",1"',**,u.o.J - ', * ro* I



(8) La incetarea contractului de concesiune, prin ajungere la tennen, concesionarul

este obligat s5 restituie concedentului, in deplind proprietate bunurile de retur" ?n mod

gratuit qi libere de orice sarcini.
(9) SA vireze, in contul nostru nr. nr. RO95TREZ291212202A7XXXXX, deschis la

Trezoreria Municipiului Craiova sau in numerar prin Casiena Primanei Craiova, stttna dt

2.500.000 lei, stund ce reprezintd contravaloarea pl5lii efectuate de Primana Craiova.
pentru expertizarea terenului din cartieml Craiovila Noud, bl. 61A. Plata de va efectua in

maxim 30 zile. de la incheierea contractului de concesitute, respectiv pAna la 03.03.2005.

- OBLIGATIILE CONCEDENTULUI

Art.8. (l) Conceclentul se obliga sd nu modifice, in mod trnilateral, contractul de

concesirute, in afarA de cazuril e prevdzttte expres de iege.
(2) Concedentul va notifica concesionarului aparilra oricdror irnprejuran, de nafin'i

sd aduca atingere drepturilor acestuia.

cap.vIII iruCnreREA COI\TRACTULUI DE CONCESIUNE

Art 9 (1) Prezentul contract de concesiune inceteazd in unn6toarele sinraiii.

a) la expirarea duratei stabilite in.contract, dacd, par,hie nu convtn, in scris,
prelungirea acestuia, in condiliile legi;

b) in cazu|in care interesul nagional sau local o irnpune, pdn denunfarea urilaterald,

de citre concedent, cu plata unei despdgubiri juste qi prealabile in sarcina crincedentitiLtr.
c) in cazul disparigiei dintr-o cauzd de for![ majord a bunuiul concesionat, sau iti

canil ilnposibilit5tii obiective a concesionarului de al exploata, prin renunlare. f-5ra plata

unei despagubiri.

CAP. IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10. Nerespectarea de cdtre p6r,tl a obliga{iilor cupnnse in prezentul contract de

concesiune, affage rf,spr"rnderea contractuald a paqhi aflate in culpf,.

CAP. X. LITIGII
Art.ll. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentulLri contract de

concesiune sunt de competenla instanleiiudecdtoreqti de drept comlln.

CAP. XI. ALTE CLAUZE
- prezentul contract de concesiune poate fi prelungit, prin acordul plriiior. cu o

perioada cel mult egala cu 112 din durata inifralS a acesftria;



- cedarea concesiunii se face cu acordul concedentului, dup ă  solicitarea prealabil ă  a 

concesionarulur, 
- "in cazul retragerii (anul ării) concesittnii, concesionarul nu are dreptul la restituirea 

redeven ţei achitate, 
- în caz de neplat ă  până  la incheierea anului ajuns la scaden ţă  a redeven ţei datorate, 

contractul de concesiune se consider ă  desfiinţat de drept, fără  somaţie, punere in 

intârz,iere şi cerere de chemare in judecat ă  (pact comisoriu grad IV). 
Art.12.  Prezentul contract se "Mcheie in 3 (trei) exemplare, toate având caracter de 

origina1, din care 1 (un) exemplar pentru S.C. "NrELA com- S.R.L Craiova. 

incheiat azi 	  

CONCEDENT 	 CONCESIONAR 

PRIMĂRI JNICIPIULUI  CRA7VA S.C. "NIELA COM" S.R.L Craiova 

‘‘. 
, lomon 	Ni ,  Burada 9pina Daniela 

, 

DIRECTOR 
Ec. Nicolae Pascu,_ 

lizat pentru legalitate 
ecţia 	 TfirldiC 

Sever E -10ocskContracte contractConcesiuneNIELA.doc — 12.05.2004 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 161 

Consiliul Local al Municipiului Craiova,1ntrunit 'in şedinţa ordinară  din data de 
28.10.2004; 

Având 1n vedere referat-ul nr.48274/2004 al Direcţiei Urbanism prin care se 
propune concesionarea unui teren c ătre S.C. "NIELA coivr S.R.L.. pentru realizare 
terasă  aferentă  Berăriei Panduri — Craiovi ţa Nouâ; 

Ln conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicat ă, Legii nr.453/2001 
privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuin ţelor 
şi ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T. şi Legii nr.401/2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut&ii lucrărilor de construc ţii; 

'in temeiul art. 38 lit. f şi g, art. 125 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  concesionarea terenului in suprafa ţă  de 138,00 mp, aparţin'ând 
domeniului public de interes local, 1n vederea realiz ării anei terase aferente 
spaţiul comercial de ţinut de S.C. "NIELA COM" S.R.L., la parterul b1.61A, 
cart.Craioviţa Nouă .. 

Art.2. Durata concesiunii este de 15 ani. 
Art.3. Valoarea concesiunii va fi stabilită  prin expertiză  tehnică  de evaluare care va 

fi supusă  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Redevenţa se renegociază  din 51n 5 ani.. 

Art.3. Direcţia Administraţie Publică  Locală, Direcţia Urbanism şi Direcţia 
Economico - Financiară  vOr aduce la Indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

CONT4M/14AZĂ, 

1 
	 :U 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNCIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Economico — Financiară  
Serviciul Contracte şi Autorizări 
Nr. 	".3/ lt7tO 2011 

Act Adiţional nr. 1/2011 
la contractul de concesiune nr. 47T /2005 

Având in vedere dispozi ţiile art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. a şi b, art. 

45 alin. 3, art. 62 alin. 1 şi art. 120-123 din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală  republicată, precum şi art. 136 alin. 1 şi art. 141 din O.G. 92/2003 

privind Codul de procedur ă  fiscală, republicată  ş i modificată  prin O.U.G. 19/2008 

coroborate cu Legea nr. 273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu modific ările 

ş i completările ulterioare; 
in baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 490/2010 şi nr. 521/2009 ş i 1n 

conformitate cu art. 3 al H.C.L. nr. 161/2004 s-a Mcheiat prezentul act adi ţional la 

contractul de concesiune nr.47T/2005 
Art. 1  Se modifică  CAP. I — Părţile Contractante — din contract, in sensul 

inlocuirii „Consiliului Local al Municipiului Craiova" cu „Municipiul Craiova", astfel: 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul in str. A.I. Cuza, nr. 7, CUI 4417214, prin 

Primar, in calitate de concedent, pe de o parte ş i 
S.C. "NIELA COM" S.R.L., posesoare a Certificatului de inregistrare 

J16/1419/1993 emis de Camera de Comer ţ  şi Industrie Dolj, CUI 4333318, cu sediul 

social in Craiova, bld. Oltenia, nr. 55, reprezentat ă  prin manager Burada Daniela 

cu domiciliul in 	 )sesoare a C.I. seria 

cod numeric personal 	 n calitate de concesionar pe cte atta 

parte 
Art.2 Se modific ă  obiectul contractului de concesiune prev ăzut la art.1 alin.1 ş i 

alin.3 lit a, in sensul major ării suprafe ţei de teren care apar ţine domeniului privat al 

municipiului Craiova cu 14,0 mp, respectiv de la 138,0 mp la 152,0 mp, situat in bld. 

Oltenia, nr. 55- bl. 61A (pozi ţia 10 din ANEXA 2 la H.C.L. 490/2010). 

Art. 3 Se modifică  art. 3 alin (4) ş i alin (5) ş i se completeaz ă  art. 3 cu un nou 

alineat, astfel : 
Art. 3(4) „incepând cu anul 2011 redeven ţa anual ă  se va achita in 2 rate 

semestriale egale, cel mai târziu pân ă  in următoarele date: 

- rata I (redeven ţa pentru sem. I) până  la data de 31 martie a fiec ărui an 

- rata II (redeven ţa pentru sem.II) până  la data de 30 septembrie a fiec ărui an 

in contul R023TREZ29121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului 
Craiova, CUI 4417214 sau in numerar prin casieria Prim ă riei Craiova; 



Art. 3(5) Pentru depdqirea termenelor de platd se percep majordri de intArziere, in
conformitate cu legislaJia in vigoare.

Art 3(7) Redevenla anuald, incepdnd cu anul 2011, se va calcula in funcfie de
suprafala totald de 152,0 mp qi prelul renegociat conform procesului verbal nr.
9482812011, respectiv 9,0 lei/mp/lund; Redevenla renegociatd va fi actualizatd anual in
funcfie de indicele prelurilor de consum comunicat de Institutul Nalional de Statisticd.

Art.4 Se compl eteazd, Cap. VII. OBLIGATIILE PARTILOR - OBLIGATIILE
CONCESIONARULUI la arl.7 cu un nou alineat in urmdtoarea formulare:

,,Art.7(10)
In termen de 90 de zile de la incheierea prezentului act adilional, concesionarul

S.C. Niela Com S.R.L. are obligalia :
a) s5 oblina certificatul de urbanism qi autoriza[ia de construire pentru

construc{ia edificatd fbrd titlu;
b) sA pldteascd contravaloarea folosinfei terenului in suprafald de 14,0 mp la

nivelul redeven{ei calculatd conform legislaliei in vigoare, pentru perioada 01.01.2008-
3I.12.2010 in sum[ de 1470,0 let;'

Art.S Se redenumegte qi se modificd cap. VIII tNCgfenER
CONTRACTULUI DE CONCESILINE - art.9 din contractul de concesiune, astfel:

,,cap. VIII. iNCnrnREA, REZILIEREA CONTRACTULUI DE
CONCESIUNE:

,,Art.9
(1) Contractul de concesiune inceteazi in urmdtoarele situafii:

(a) de drept, la expirarea duratei prevdzutd in contractul de concesiune
(b) inainte de expirarea duratei prevdzute in contract in urmdtoarele situalii:

1. prin acordul de voin{6 al pd4ilor consemnat in scris prin act adilional;
2. in situalia in care terenul ce face obiectul contractului de concesiune

este restituit in naturd conform prevederilor Legilor nr.1 012001, republicatd gi
24712005, contractul de concesiune inceteazd, de drept, concesionarul fiind
notificat in prealabil cu 30 de zile;

3. la disparifia, dintr-o cauzd de for!6 major6, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitAlii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunfare,
frrd plata unei despdgubiri cdtre concedent.

4. in cazul nerespectdrii clauzelor prevdzute la art.4 din prezentul act
adilional contractul de concesiune inceteazd de drept, concesionarul avdnd
obligalia sd desfiin{eze construclia qi sa aducd terenul in starea ini1ial6, pe
cheltuiala proprie.

(2) Contractul de concesiune se reziliazd in urmdtoarele situalii:
a) dacd pentru nevoi de interes nafional sau local, terenul concesionat va fr

destinat rcalizdrii unor construclii sau amenajari edilitare, contractul de concesiune
poate fi reztliat unilateral de cdtre concedent, dupd inqtiinlarea concesionarului cu 30
de zile inainte, acesta fiind obligat sd desfiinleze construcfia pe cheltuiala proprie;



b) cdnd se constatd cd nu au fost respectate obligaliile contractuale de cdtre
concesionar, prin reziliere de cStre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;

c) cdnd se constatd cd nu au fost respectate obligafiile contractuale de cdtre
concedent, prin reziliere de cdtre concesionar, cu plxa unei despagubiri in sarcina
concedentului;"

Art.6 Se modificd cap. X - LITIGII din contractul de concesiune gi va avea
urmdtoarea formulare:

,, Litigiile, controversele qi pretenliile care se vor naqte din prezentul contract sau
in legbturd cu el vor fi solulionate pe cale amiabila. Dacd pa4ile din prezentul contract
administrativ nu vor ajunge la o intelegere amiabild. atunci litigiile vor fi inaintate spre
solulionare instanf ei competente. "

Art.7 Se completeazd cap. XI - ALTE CLAUZE cu urmdtoarele alineate:
- Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau

juridice, fbrd acordul autoritdlii locale, sub sancfiunea rezolvirii de drept a contractului
, fard somalie sau punerea in intdrziere gi fbra intervenfia instanfei judecatoreqti(pact
comisoriu grad IV), autoritatea locald avAnd dreptul sd dezafecteze terenul inchiriat
ocupat de investiliile realizate qi sd dispunS aducerea acestuia in stare iniliala pe
cheltuiala exclusivd a locatarului.

- La incetarea, din orice cauzd., a contractului de concesiune, bunurile ce au fost
vttlizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupd cum urmeazd :

a) bunuri de retur - terenul in suprafala de 152,0 mp prevdzut la art.I din
prezentul act adilional, revine de plin drept, gratuit qi liber de orice sarcini
concedentului;

b) bunuri proprii care au aparlinut concesionarului rdmdn in proprietatea
acestuia;

- Redevenla stabilitd prin contractul de concesiune aqa cum a fost modifrcatd
prin prezentul act adilional constituie creanfd bugetari certl", lichida gi exigibild
provenitd dintr-un raport juridic contractual, iar in cazul neachitdrii acesteia la
termenele stabilite la art.3 din prezentul act adilional devine titlu executoriu care se
transmite la Direclia de Impozite gi Taxe in vederea executdrii silite a concesionarului
in condiliile prevdzute de O.G. 9212003 privind Codul de procedurd fiscald,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare."

Art.8 Dupa cap. XI - ALTE CLATJZE se introduc doud noi capitole astfel:
,,cAP. XII. FORTA MAJORA
Art.12
(1) Forja majord este constatatd de o autoritate competentd.
(2) Fo(a majord exonereazd pa4ile contractante de indeplinirea obligafiilor

asumate prin contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
(3) Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for{ei

majore, dar lard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirlilor p6nd la aparilia
acesteia.

I

i



(4) Partea contractual ă  care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat ş i în mod complet, producerea acesteia şi să  ia orice măsuri care 
îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

(5) Dacă  forţa majoră  acţionează  sau se estimează  că  va ac ţiona o perioadă  
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ărţi incetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără  ca vreuna din p ărţi să  poată  pretinde celeilalte 
daune-interese." 

„CAP XIII. LEGEA APLICABILĂ  
Art.13(1)Contractul de inchiriere nr. 47T12005 este guvernat de legea 

română . 
(2)Notific ările făcute de oricare dintre p ărţile contractante celeilalte p ărţi vor fi 

considerate valabil indeplinite dac'ă  vor fi transmise prin scrisoare recomandat ă  cu 
confirmare de primire." 

Art.9 
Articolul 12 din contractul de concesiune, urmare a renumerot ării devine art. 14. 
Art. 10  Celelalte articole ale contractului de concesiune nr. 47 T/2005 r ămân 

neschimbate. 
Art.11  
Prezentul act adi ţional, devine parte integrant ă  a contractului de concesiune 

nr.47T/2005, se incheie in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă  şi produce efecte incep ănd cu anul 2011. 

	

CONCE 
	

CONCESIONAR 

	

MUNICIPII 
	

S.C. NIELA COM S.R.L. 

,F 	 Burada Daniela Doina 
Vicep ia 	 'Ă  

Director Executiv - Direc ţia Arhitect S f-/Direc ţia Urbanisi 
Economico - Financiară  Amenajareia Teritor. ş i Urbanism 

Nicolae PASI 

Vizat pentru legalitate 
Direcţia Juridică  

Rezeani 

Şef Serviciu Contracte 
ş i Autoriză ri 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 521 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit 1n şedinţa ordinară  din data de 
26.11.2009; 

Având in vedere raportul nr. 144730/2009 Intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea contractelor de concesiune, având ca obiect terenuri care apar ţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construc ţii provizorii ş i rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.366, 368, 369, 370, 372/2009; 

in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, 
modificată  ş i completată  şi Legii nr.50/1991, republicat ă, privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţii, 

in temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 
ş i art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicat ă, privind administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea obiectului contractelor de concesiune prev ăzute ln anexa 
care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre, 1n sensul majorării suprafe ţelor de 
teren concesionate, pe care s-au edificat extinderi ale construc ţiilor autorizate. Art.2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actele adi ţionale la 
contractele de concesiune prev ăzute la art.1 din prezenta hot ărare. 

Art.3. in termen de maxim 90 de zile de la incheierea actelor adi ţionale, concesionarii au 
obligaţia: 
a) să  obţină  certificatul de urbanism ş i autorizaţia de construire pentru 

construc ţiile edificate far ă  titlu. 
b) să  plătească  contravaloarea folosin ţei terenului, la nivelul redeven ţei calculată  

conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii trei ani, pentru terenurile ocupate de 
construc ţii edificate fără  titlu. 

Art.4. Nerespectarea cumulativ ă  a condiţiilor prevăzute la art.3 din prezenta hot ărâre, 
conduce la incetarea de drept a actelor adi ţionale la contractele de concesiune, 
titularii acestora având obliga ţia de a desfiin ţa construc ţiile provizorii şi a aduce 
terenul in starea ini ţială., pe cheltuiala proprie. 



4 Pe data prezentei hot ărâri, se modifică  în mod corespunzător Hatărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.3912003, 258/2005, 394/2006, 176/2008 ş i 

419/2009. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică  Locală, Direcţia Urbanism şi 'Amenajarea Teritoriului, 

Direcţia Economico — Financiară  şi Direcţia Patimoniu vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNE A, 
SE-4  

Nicolet 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 490 

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

23.12.2010; 
Având în vedere raportul nr.139062/2010 Intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care 

se propune modificarea Hot ărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2009 

şi nr.521/2009 referitoare la contractele de concesiune, pe care s-au edificat extinderi ale 
construc ţiilor autorizate şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.239, 240, 241, 243 şi 244/2010; 

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

executării lucrărilor de construc ţii; 
in temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 

ş i art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicat ă, privind administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea anexei la Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 467/2009, astfel: se anuleaz ă  poziţiile nr. 1, 2, 6 şi se modifică  datele de 

identificare a pozi ţiilor nr. 12, 13, 15, 19 şi 20, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprob ă  modificarea anexei la Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.521/2009, astfel: se anuleaz ă  poziţia nr.3 şi se modifică  datele de 

identificare a pozi ţiilor nr.5, 9, 10, 12 şi 15, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă  din prezenta hot ărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu şi Directia, Economico — 
Financiară  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. -2 

CONTRASEMNEAZĂ , 

SECR] 

Nicoleta M 

i ţ  
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ROMÂNIA 
JUDETUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 	
PRIMAR 

NR. 	DIN 	  

AUTORIZA Ţ IE DE CONSTRUIRE 
Nr 	G.)  2_ 2_  din og. 0,2004  

Urmare cererii adWsăte de (1): Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru SC NIELA COM SRL. 
reprezentata prin Burada Daniela Doina 

cu domiciliut (2) 	in judetul Dolj 	 municipiulforasul/comuna Craiova 

satul 	 )0 

Bd. CR 

telefon/ 	 9.2004 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execut ării lucrarilor de construct,11, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 

AUTORIZEAZ Ă : 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 	CONSTRU1RE 	pentru 

(3) Acoperire terasa cu poliplan (AC=138,00mp) 

Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul Doli 

municipiui/orasul/comuna Craiova 	satul 	 sectorul 	 cod Poştal 1100.  

Bd. CRAIOVITA NOUA 	 nr. 	bl. 61A sc. 	et. 	ap. 

Cartea funciara (4) / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral 

In valoare (5) de 207.000.000,00 lei 

1n baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrantor de construire (PAC) (6) 	103612004  
elaborat de SC GETR1X  SA 	 cu sediul in judetul Do 

municipiul/orasul/comun Craiova sectorul/satul 	 cod postal 1100 

  

      

      

Ale. ALECSANDRI VASILE 	nr. 15 	bl. 	 sc. 	et. 	 ap. 

pag, 1 



1 )RIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRAR1LOR SE FAC URMATOARELE PREC1ZAP: 

A. DDCUMENTATIA TEHNICA PAC / PAD - VIZATA SPRE NESCH1MBARE - IMPREUNA Cu AV1ZELE Si 
ACCRDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. 

Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurtior 
obtirmte) - constituie contraventie in temeiul prevedenlor Legil nr.50/1991, cu modificarile si cornpletanle 
ulterloare, privind autorizarea executani lucrarilor de constructii. 

B. TERfV1ENUL DE VALABIL1TATE AL AUTORIZATIEI este de 12 luni de la data emiterii, interval de tirnp in 
care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. 

C. WRATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 12 luni calculata de la data inceperii efective a lucrarilof 
(anentata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de 
exef;utie a lucrarilor autokiate. 

D. TITULARUL AUTORQATIEI ESTE OBLIGAT: 

1. S 3 anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 
autcrizatiel (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a 
autcrizatiel. 
2. S 3 anunte data incepe;ii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 
autcrizabei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu 
Jovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate. 
3. S 3 pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de constn.bre si documentatia vizata spre 
nesehimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarli 
lucn 
4. 1r cazul in care, pe parcursui executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de 
aric ădramente de goluri, fundatii,,pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc,), sa 
sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiel, 
prec um si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national. 
5. Sa respecte conditiile irnpuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a 
medului, potrivit normelor generale si locale. 

.6. Sa transporte la 	 materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma 

executani lucrarilor de constructii. 
7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de — zile de la terminarea efectiva a lucrarilor 

8. la inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil Panoul de identificare a investifiel. 
9. la finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a 
10. ln situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii 
acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire / 
deefiintare (Inclusiv durata de executie a lucrarilor). 
11. Sa rtlarizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, 

potrivit legft, ca urmare a realizaril investitiei. 
12. Toatk cimstructiile proprietate particulara se declara, in vederea impuneni, la organele financiare 

tentoria" \- 	..nitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 	zile de 

113 data 	 nenului de valabilitate a autorizabei de construire / desfiintare (inclusiv durata de execute 

hicre 

ec. 	 lomon 
	 Lscu 

*) 
.trescu 

Taua de autorizare 1n valoare d• • 6.900.000,00 lei a fost achitată  conform 

cWantei nr. 0 9?  6/i 	din.ţ7w0" A 

Prezenta autorizabe a fost transmis ă  solicitantului direct/prin

,i,e2 Av 7 
a la data deW, (/' /. 4  / Insobtă  de 

( 	) exemplar(e) din documentafia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obfinute, vizate sprt3 

newhimbare. 

*) :;e va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritonului si 

urtanismului, dupa caz. 
parj. 2 
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Pruf$aR
ec. Antoeid$olomon

L.S. 
; ' i

iin contormitate cu prwederile Legii nr. 50/1991, privird autodzarea executirii lucradlor de corsfruclii, ctt

/ 
mdincarile si completadle ulterioare,

I. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ' DESFIINTARE

de la data de pana la data de

Dupa acesta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in
conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare-

SECRETAR
Nicoleta Btluhscu

ARFfiTECT SEF'}
arh. Lizica lHne{rscu

4

Data gelungirii valabilitd$i

Achitat ta:ca de lei conform chitantei nr.

Transmis solicitantului la data de direct/gin pog'ti

(1) Numele si prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
ie; Oenumirea lucrarii, descrierea concisa a lucradlor autodzate, precum si altg date.exkase din PAG/PI\D

t+i Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil' dup caz

iSiV"toarea lucradlor, declarata de solicitant, insqisa in cererea de autodzare, calculata in fundie de

iuprafata construita defasurata a consfiructiilor od valoarea lucradlor de constructii si imtalatii aferentt:
din avizul general al investitiei
(6) Se completeaza cu nr. proiectuluisi data elaborarii

") Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu respom;abilitate in domeniul amenajarii teritoritlluisr
urbanismului, duga caz.

din

pa{|,, i].



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
(TNTRAVILAN)
Scara 1:500

Mun. Craiova, cart. Craiovila Noua,
B-dul Oltenia, bl. 61A, parter, jud. Dolj;

L A ;
CERT1 Fi CA.TU L DF UPFj :,r/$,l,ti

r,....?. d-€&n :n. :?,i/ |

{,s
o*

CINEMATOGRAFUL "ORIZONT''

2060 00

Teren Cons. Loc. Mun* C
propus conceslonanr

ACORD ACOPERIRE TEMSA CU POLIPLAN
CRAIOVA CART. CMIOVITA NOUA BL, 61A PARTER
BENEFICIAR : SC NIELA COM SRL

SC NIEI.A GOM S.R.L.
SC NIEIA COM S.R.L.

arh. M. VITAN
PLAN DE SITUATIE
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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  

  

-+c 

o 

 

  

  

CrUALIIIV 

1 ,4.5 .X)03 etkrIfiCAT 145C 

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. 826527 / data eliberă rii: 06.01.2020 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  PENTRU PERSOANEJURIDICE 
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Ş I ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

- Construc ţ iesituată /e "in zona , nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 200621.00 lei, situată  în Bulevardul 

OLTENIA, nr. 55, completare: BRUTARIE, Data construc ţ iei: 

- Construc ţ iesituată /e în zona , nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 67777.00 lei, situată  în Strada GEORGE 

ENESCU, nr. 85, completare: CLADIRE RACHETA, Data construc ţ iei: 

Teren intravilan folosinta (zona B), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 209.00 mp total, din care 
209.00 mp ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat în Bulevardul 
OLTENIA, nr. 55, bl. 37 

- Teren intravilan folosinta (zona B), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 152.00 mp total, din care 
0.00 mp ocupati, 152.00 mp neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat1n Bulevardul 
OLTENIA, nr. 55, bl. 61A 

- Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, Serie sasiu ZFA22300005510283, 
serie motor: 1897975, marca: FIAT DOBLO, nr. Inmatriculare: SBO3GAZ, capacitate cilindrica 1248 cmc 

- Teren intravilan (zona B), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 100.00 mp total, din care 94.00 
mp ocupati, 6.00 mp neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat "in Bulevardul OLTENIA, nr. 
55A 

- Teren intravilan (zona B), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 159.00 mp total, din care 159.00 
mp ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat 1n Bulevardul OLTENIA, nr. 55 

- Construc ţ iesituată /e in zona , nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 262525.00 lei, situat ă  Tn Bulevardul 

OLTENIA, nr. 22, bl. 150F, completare: SPATIU COMERCIAL-PARTER, Data construc ţ iel: 

- Construc ţiesituată /e Tn zona , nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 213781.00 lei, situat ă  Tn Bulevardul 

OLTENIA, nr. 22, bl. 150F, sc. 1, completare: SPATIU COMERCIAL-PARTER, Data construc ţiei: - 

MOVFMENT 

Versiune ProTaxl: TXI 2019.12.24 1 	 Tiparit de: VLAESCU ELENA, 06.01.2020, 18:15:11, pag. 1/2 

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



cructiesituată /e în zona , nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 172376.00 lei, situat ă  Tri Strada 
dtATUL TRAIAN, bl. M51, sc. 1, ap. PARTER, Data constructiei: - 

,*eren intravilan (zona A), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 20.00 mp total, din care 20.00 mp 
Jcupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.9113 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat în Strada IMPARATUL TRAIAN, bl. 
M51, sc. 1, ap. PARTER 

- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv , Serie sasiu WP1ZZZ92ZRA30603, serie 
motor: 002164, marca: PORSCHE 92A EG22 CAYENNE DIESEL, nr. înmatriculare: DJO4DYA, capacitate cilindrica 2967 cmc 

- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv,  , Serie sasiu WDD2211831A506547, serie 
motor: FARA, marca: MERCEDES-BENZ, nr. inmatriculare: DJ99WPX, capacitate cilindrica 2987 cmc 

La data de întâi a lunii urm ătoare eliber ă rii prezentului certificat de atestare fiscal ă , nu figurează  "in evidentele 
compartimentului fiscal cu creante bugetare de plat ă4) catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor 
existente la data întocmirii. 

in cazul utiliză rii pentru deschiderea procedurii de lichidare/insolvent ă /faliment/dizolvare/fuziune/absorbtie/ 
divizare/privatizare certificatul se elibereaz ă  cu debite. in documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui 
ramân debitele, iar documentul se comunic ă , in copie, organului fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRELUNGIRE CONTRACT CONCESIONARE 
Pentru înstr ăinarea dreptului de proprietate asupra cl ădirilor, terenurilor ş i a mijloacelor de transport, proprietarii 

bunurilor ce se înstr ă ineaz ă  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 în a c ărei raz ă  se afl ă  înregistrat fiscal 
bunul ce se înstraineaz ă . Pentru bunul ce se înstraineaz ă , proprietarul bunului trebuie s ă  achite impozitul datorat 
pentru anul în care se înstraineaz ă  bunul, cu exceptia cazului în care pentru bunul ce se înstraineaz ă  impozitul se 
datoreaz ă  de altă  persoan ă  decât proprietarul. Actele prin care se Tnstrainează  cl ădiri, terenuri, respectiv mijloace de 
transport, cu încă lcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedur ă  fiscal ă , cu 

odificarile ş i completă rile ulterioare sunt nule de drept. 
Precizăm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate ş i nu conferă  această  calitate. 
Alte mentiuni ale organului fiscal local: 	  

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

Pt. Conducatorul organului 
fiscal local, 

Intocmit inspector 
VLAESCU ELENA. 

1) Executorli fiscali ai altor organe fiscale, executori judec ătore şti/bancari, lichidatori, notari. 
2) Figurează în eviden ţele fiscale cu urm ătoarele bunuri.,.. proprietate-folosin ţă  din data 	/alte situa ţ ii. 
3)1n cazul în care informa ţille nu au loc in aceast ă  sec ţ iune, organul fiscal local poate elibera o anex ă  la certificatul de atestare fiscal ă , făcănd men ţiune asupra acestui aspect. Anexa la 

certificatul de atestare fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ăturile ş i ştampila organului fiscal local. Anexa este valabil ă  doar Mso ţ ită  de certificat. 
*) Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i in format electronic. 

Versiune ProTaxl: TXI 2019.12.24 1 	 Tiparit de: VLAESCU ELENA, 06.01.2020, 18:15:15, pag. 2/2 
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



MINISTERUL JUSTITMI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
oficiul Registrului comerfului de pe tangr rribunalul Dolj

Adresa: Craiova, Calea Unirii nr.126, Cod pogtal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 0251.310.302;
website: www.onrc.ro; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod de ldentificare Fiscala: 14942091:

.: : lll

I

ilrilil1llililt|ilililililil]il]l
BREAEFA{-R.

Nr.: 69106.01.2020

C ERTIFI CAT CONSTATATOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/lgg0privind ..giSt iii *omerfului, republicati, cu
modificlrile qi completlrile ulterioare gi ca urmare a cererii dumneavoastri inregistrati sub nr. 69 din

06.01.2020' Oficiul Nafional al Registrului Co,merlului / Oficiul Registrului Comerfului de pe l6ngi
Tritrunalul Dolj certifici informafiile referitoare la

r \ r i l r r rn r^  ^nn  

NrELA co lv r  sRL 
:p i t , , , ' 1 .  

, r , , . , , , , , , , , . , , , , , " ' t " t t ' t t ' ' t " t  

t '

INFORMATTI DE IDENTIFTCARE
Numdr de ordine in Registrul Comer:fului: Jl6ll419ll993, atribuit in data de26.0i.1993
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J 16ll4lgllgg3
Cod unic de inregistrare: 4333318
Certificat de ihregistrate:82134413. emis pe data de 13.01.2010 si eliberat ladata 14.01.2010
Adresd sediu social :  Municipiul  craiova. B-dulOLTENIA, Nr.  55. Judet Dol j
Contac te  sed iu  soc ia l :  te le fon :  05  I i  I  8394 l ,0 l45926133
Contacte f i r rn6: telefon: 05 I  / l  83S41. 0745926133
Actul de inmatriculare qi autorizare: Sentinfi civild lHotdrAre judec5toreasci 1486/13.04.93, JUD. CRAIOVA
Stare firm6: funcfiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei inregistr[ri ?n registrul come{ului: 14.12.2015
Durat6: nel imitata:

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract devdnzare cumtrrlrare, nr. 1900 din data 25.07.1997
Data de inceput a valabilitdlii pentru dovada de sediu: 25.07.1gg1.
Durata sediului:nelirnitat.

CAPITAL SOCIAI,
Capital social subscris: 750000 LEI, integral vdrsat
Num[r pdr{i sociale: 75000
Valoarea r,rnei pdr{i sociale: l0 LEI

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE
Nu exist[ inregistrdri.

ASOCIATI PERSOANE FIZICE

Redactat S.L. / listat 06.01.2020 : 12:14:45

U4



I I II I 11111„141111,11‘111 
BURADA DANIELA-DOINA 
Calitate: asociat unic 
Cetăţenie: rom ănă  
Stare civilă: casatortt 
Data şi locul naşterii: 1 	 Jud. DOLJ 
Sex: feminin 
Aport la capital: 750000 LEI 
Aport vărsat total: 750000 LEI 
Aport vărsat in LEI : 750000 LEI 
Num ăr parţi sociale: 75000 
Cota de participare la beneficii ş i pierderi: 100% / 100% 

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) Nu există  inregistrări. 

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor în comun de p ărti sociale (PERSOANĂ  FIZICĂ) Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZ10E) 
BURADA DANIELA-DOINA 
Calitate: administrator 
Cetătenie: rom ănă  
Sex: feminin 
Data ş i locul naşte•ii: 1 
Puteri: DEPLINE 
Data numirii in func ţie: 05.05.1993 
Data expirării mandatului: 10.04.2092 
Durată  mandat: nelimitat ă  

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) Nu există  inregistrări. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrărt. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu există  inregistrări. 

Activitatea principală  
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
4711 - Comerţ  cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominant ă  de produse alimentare, băuturi ş i tutun 

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂTI 

Redactat S.L. / listat 06.01.2020 : 12:14:45 

, Jud. DOLJ 
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Nu existl inregistrtuL

SEDII SECT}IDANf, /PUNCTE DE LUCRLT
Denumire: NIELACOM SRL PUNCT DE LUCRU
Adresd: Ilurfoiftl Craiova, B-dul OLTE|{IA BERARIA PANDURI, Nr. 57, Bloc 614, Ap. part,Judet Dolj
Act salirr Cmact devdnzare cumpfrpp. w-3t72 din data 29.08.2003
Duranr saffii:nel imitat.

Ihdre: NIELA CO\f SRJ- PLD,ICT DE LUCRU
Afts* MunicipiulCraiota- B{ul OLTE}.iIA- TERASA PANDURI, Judet Dolj
,firilsediu: Contract de r' rrre omrpiirare- nr. -1E72 din data 29.05.2003
Ib de inceput a rehbilii$i pemru dovada de sediu: 29.08.2003.
Ilurata sed i u lui:rrctiniu-

SEDII Striil'l$cIf, ACTNTTATI AUTORIZATI CONT'ORM ART.
Tip csrivirtize* mg
Ctrdoclm$ci - rip nodel3 nr- 956d d:lr-16-02-2014',,',,:"'.' ,,

' , i i ,  ,
I  :  : l '

15,DIN 1359/2004
' r , , , , , , a 4 , : ,

: : : :

U Ary{sEr* h.fuN scdiului saial qi a sediilor secundare (CAEN nrv. z;:
6t2O - lnctiriaee$ sfinchirfu'rea hnurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Data certi fi catu lu i cons:tataton | 7 -O3 -2O | 4

Sediul  social  din:Municipiul  craiova, B-dul oLTENIA, Nr.  55, Judet Dol j
Tip sediu: pr incipal
Tip.rnodel declarat ie:  rnodel 3 nr.52594 din I  I  .12.2015
Actir itali la sediu:

5610 - Resrauranre
Data cenificatului constatator: 14. l2.Z0l5

CONCORDAT PRf,Vft'iTN'
Nu existi inregisrran.

FAPTE AFLATE snB TNCTDENTA ART2I. Lrr. e.h) dinL26ft990
- Umrlrire penalS:
Nu existd inregistrdri.

- Dosar penai - trimitere in juclecatd:
Nu ex istl inregistrari.

-  Condamnare penald a f i rmei:
Nu existii inl'egistriirr.

- Dizolvare firm[:
Nu existd inregistr l rr .

- Lichidare firmd:
Nu exist[ inregistrari.
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- Insolvenţă : 
Nu există  inregistrări. 

SITUATIA FINANCIARĂ  PE ANUL 2018 
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă ) A EXERCIŢIULUI FINANClAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 
68): 370232 LEI 
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 
68 - 64): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă ):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 389930 LEI 
Numar mediu de salariati: 14 
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
1. Cifra de afaceri net ă  (rd. 02+03-04+05+06): 1959897 LEI 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 3059527 LEI 

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comer ţului, ţinut de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului ş i au la bază  comunicarea inregistr ărilor efectuate în registrul comer ţului ţinut de către 
oficiile registrului comer ţului de pe lângă  tribunale pân ă  la data de 06.01.2020 

S-a eliberat prezentul certificat constatator soficitantului BURADA DANIELA-DO'NIA , fiindu-i necesar la 
PREVIĂRIE. 

i 
Potrivit prevederilor art.  22  alin. (1) ş i alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată , cu modific ările ş i 
completările ulterioare, profesionistul are obligatia să  solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor prevăzute de lege, in 
cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligatiei de inregistrare. inregistrarea mentiunilor se poate face ş i la cererea 
persoanelor interesate, in termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus inregistrării. 
In cazul persoanelor "imputernicite al caror mandat a expirat, insă  profesionistul nu a procedat la inregistrarea in registrul comertului 
a mentiunilor corespunză toare, conform celor de mai sus, acesta va figura in continuare inregistrat in registrul comertului 
computerizat, cu calitatea respectivă  ş i cu durata mandatului expirată . 

Prezentul document contine date cu caracter personal a căror prelucrare intră  sub inciden ţo prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveş te prelucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circulatie a 
acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
Informatide cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclus v in scopul pentru care au 
fost solicitate. 

Contrafacerea prezentului document constituie infractiune şt se pedepseşte conform legii. 
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