
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

          PROIECT 
          

                                           HOTĂRÂREA  NR._____ 

privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între 
municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A. 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.112356/2020, raportul nr.114882/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.115731/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de 
superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD 
ROMÂNIA S.A.; 

În conformitate cu prevederile art.693-702 din Codul Civil și art.108, art.354 și art.355 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.129, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019, în sensul 

înlocuirii părţii contractante S.C. FORD ROMÂNIA S.A., cu S.C. AZALIS S.R.L., 
ca efect al vânzării-cumpărării bunului imobil aferent blocului 29A, Calea Bucureşti, 
nr.49, în suprafaţă de 526 mp, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie 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.242/2019. 

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

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR,  SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
 
 

 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                      Primar, 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               Mihail Genoiu       

Nr. 112356/04.08.2020                           
              
 
 
 

Referat de aprobare  

 
               la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
      nr. 14P/18.07.2019 încheiat între Muncipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A. 
 

 

 
 Între Municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A. este în derulare contractul de 
superficie nr.14P/2019, ce are ca obiect asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 526 mp, situat în str. 
Calea Bucureşti, nr.49,  teren pe care este edificată construcţia - bloc  29A,  proprietatea S.C. 
FORD  ROMÂNIA S.A., pentru o perioadă de  99 de ani.  
 Prin cererile depuse la Primăria Municipiului Craiova nr.110236/2020 şi respectiv nr. 
110348/2020, S.C. FORD ROMÂNIA S.R.L., pe de o parte, şi S.C. Azalis S.R.L., pe de altă 
parte, solicită transferul contractului de superficie nr.14P/2019 de la S.C. FORD ROMÂNIA 
S.A. la  S.C. AZALIS S.R.L., ca urmare a intenţei de  vânzare a construcţiei – bloc 29A, 
edificată pe terenul ce face obiectul contractului de superficie, conform promisiunii bilaterale 
de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1370/05.06.2020.  
 Astfel, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 
lit.g, art. 354 şi art. 355  din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 693-702 din 
Codul Civil, coroborate cu prevederile art. 3 alin. 3 din contract în baza promisiunii bilaterale 
de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1370/05.06.2020, este necesară şi oportună 
promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr. 
14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A în sensul 
schimbării părţii contractante din S.C. FORD ROMÂNIA S.A.  în  S.C. AZALIS S.R.L., după 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două părţi. 
 
 
 
 
                                                      Director Executiv,                                             

                                                    Cristian Ionuţ Gâlea                                              

                                                                                       

       

 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                              Se aprobă, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                              PRIMAR 
Nr. 114882/10.08.2020                                                            Mihail GENOIU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019 

 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Ford România S.A. 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2019 s-a aprobat 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Ford România S.A.  
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
526,0 mp, situat în str. Calea Bucureşti, nr.49, teren aferent blocului 29A. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 285/2019 s-a aprobat 
însuşirea raportului de evaluare ce a avut ca obiect stabilirea preţului dreptului de 
superficie al  terenului mai sus menţionat.  

În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Ford 
România S.A. contractul de superficie cu titlu oneros nr. 14P/18.07.2019, pentru o 
perioadă de 99 ani, ce are ca obiect  dreptul de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 
526,0 mp, situat în Craiova,  str. Calea Bucureşti, nr.49, aferent bloc 29A. 
 Facem menţiunea că pe perioada derulării contractului de superficie titularul şi-a 
respectat obligaţiile contractuale, neînregistrând datorii la bugetul local. 

Prin notificările înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 60371/2020 
şi respectiv nr.110236/2020 S.C. Ford România S.A. ne aduce la cunoştinţă intenţia de 
vânzare a construcţiei edificată pe terenul ce face obiectul contractului de superficie nr. 
14P/2020 - blocul 29A şi solicită transmiterea dreptului de superficie asupra terenului 
către noul proprietar, respectiv  S.C. Azalis S.R.L.  
 De asemenea, prin cererea nr.  110348/2020 S.C. Azalis S.R.L. solicită preluarea 
contractului de superficie nr.14P/2020. 
 În susţinerea celor menţionate S.C. Ford România S.A. şi S.C. Azalis S.R.L. 
prezintă Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului-bloc 29A, str. Calea 
Bucureşti, nr.49, cu număr cadastral 230885-C1, autentificată sub numărul 
1370/05.06.2020 la Notar Public Ilie Victor Florea. 

 

 



Având în vedere cele relatate mai sus şi ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 
lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355  din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 693-702 din Codul 
Civil, coroborate cu prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 13 alin. 1 din contractul de superficie 
nr.14P/2019, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

 

���� modificarea contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Ford România S.A., ce are ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de  526 mp,  situat în str. Calea Bucureşti, 
nr.49, aferent blocului 29A, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. FORD 
ROMÂNIA S.A. cu S.C. AZALIS S.R.L., după perfectarea contractului de 
vânzare-cumpărare între cele două parţi; 

 

���� modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 242/2019; 

 
���� împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   

modificare a contractului de superficie nr.14P/2019; 
  
 
 
 
               Director Executiv                                                      Pt. Şef Serviciu                 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                   Victor Costache         
                                                                                          
            
 
 
 
 
                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                             insp. Mihaela Stroe 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 115731/11.08.2020 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare nr.112356/04.08.2020 şi Raportul nr.114882/10.08.2020 al 
Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 

− Hotărârile Consiliului Local nr. 242/2019, 285/2019; 
− Contract de superficie nr. 14P/18.07.2019, prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 13 alin. 1 

din contractul de superficie nr.14P/2019 
 -   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art.129, alin.2, lit.c. 
 -  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:    
− modificarea contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul 

Craiova şi S.C. Ford România S.A., ce are ca obiect asigurarea dreptului de folosinţă 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de  
526 mp,  situat în str. Calea Bucureşti, nr.49, aferent blocului 29A, în sensul înlocuirii 
părţii contractante S.C. FORD ROMÂNIA S.A. cu S.C. AZALIS S.R.L., după 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi; 

 
 
 
                                                      Director Executiv,          



MI-INICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUT CRAIOVA

HoTARARBA NR.z z
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea FORD

ROMANIA S.A., asupra terenului situat in municipiul Craiova, str.Calea Bucuregti,
nr.49, aferent blocului 29A

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in gedinla ordinara din data de
30.0s.24t9;

Avdnd in vedere expunerea de motive w.8293812019, rapoartele w.8546712019 al
Direcliei Patrimoniu qi nr.8716812019 al Direcliei Juridice, Asisten![ de Specialitate gi
Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros in favoarea FORD ROMAMA S.A., asupra terenului situat in municipiul Craiova,
str.Calea Bucureqti, nr.49, aferent blocului 29A Ei rapoartele nr.150/2019 al Comisiei
pentru invdtlmdnt, Culturd, Sindtate, Culte, Tineret gi Sport, nr.75312019 al Comisiei
Servicii Publice, Liberi Iniliativd gi Relatii Internafionale, nr.l55/2019 al Comisiei de
Urbanisrn, Proteclia Mediului gi Conservarea Monumentelor, nr.15712019 al Comisiei
Juridici, Administralie Publica gi Drepturi Cetdleneqti gi nr.l6012019 al Comisiei Buget
Finanle, Studii, Priignoze gi Administrarea domeniului;

in conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia gi Cartea a V-a Titlul II, Cap,
I-Izvoarele obligatiilor-Contractul din Legea nr.7112011 pentru punerea in executare a
Legii nr.28712009 privind Codul Civil, art.4 din Legea rv.2l311998, privind proprietetea
publicd gi regimul juridic al acesteia, Legii w.711996 a cadastrului qi publicitalii
irnobiliare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legii w.20712015 privind Codul de
procedurd fiscali, Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, Legii w.2TDA06 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legii nr.50/1991,
republicatd, privind executarea lucrdrilor de construcfii, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.36, ahn.Z,lit. c, art.45, alin.3, art.6I ahn.2, art.l15, alin.l lit.b gi
art.121, altn.Z din Legea nr.21512001 , republicatS, privind administralia publica 1ocal6;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd constituirea dreptului de superf,rcie cu titlu oneros in favoarea FORD
ROMANIA S.A., asupra terenului in suprafatd de 526 mp., situat in municipiul
Craiova, str.Calea Bucuregti, nr.49, aferent bloc 29A, care aparfine domeniului
privat al municipiului Craiova, identificat in anexa care face parte integrantd din
prezerrta hotirdre.

Art.Z. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevS.zut la art.l din prezenta hotdr6re, se
constituie pe o perioadd de 99 ani.



Art.3. Cuantumul prestatiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 

la art.1 din prezenta hotarare, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va 

fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. FORD ROMANIA S.A. are obligatia de a plati, in termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumului prestatiei prevazut la art.3, contravaloarea folosintei 
terenului in suprafata de 123,1 imp., incepand de la data de 30.11.2015, calculata 
conform hotararilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

Art.5. Nerespectarea conditiei prevazuta la art.4 din prezenta hotarare, duce la 
neincheierea contractului de superficie. 

Art.6. Se aproba. imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sä reprezinte municipiul 
Craiova in fata notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliard Dolj i sa efectueze procedurile de publicitate 
imobiliard prevazute de lege. 

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale i efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliara prevAzute de lege vor fi suportate de catre FORD 
ROMANIA S.A., in vederea notarii contractului de superficie la Oficiul de 
Cadastru i Publicitate Imobiliard Dolj. 

Art.8. Se aproba incetarea, prin acordul partilor, a contractului de concesiune 
nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, si pc cale de 
consecinta, Hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 
nr.28/2010. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administratie 
Publied Locala, Directia Patrimoniu si FORD ROMANIA S.A. vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTARAREA NR.285 
privind insusirea raportului de evaluare avand ca object stabilirea prestatiei dreptului 
de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in municipiul Craiova, str.Calea 

Bucuresti, nr.49, aferent blocului 29A 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 
27.06.2019; 

Avand in vedere expunerea de motive nr.102176/2019, rapoartele nr.105369/2019 al 
Directiei Patrimoniu si nr.106671/2019 al Directiei Juridice, Asistenta. de Specialitate si 
Contencios Administrativ prin care se propune insusirea raportului de evaluare avand ca 
'biect stabilirea prestatiei dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in 

municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti, nr.49, aferent blocului 29A si rapoartele 
nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Libera Initiativa si Relatii Internationale, 
nr.188/2019 al Comisiei pentru invatamant, Cultura, Sa.natate, Culte, Tineret si Sport, 
nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protectia Mediului si Conservarea Monumentelor, 
nr.192/2019 al Comisiei Juridica, Administratie Publica. i Drepturi Cetatenesti 
nr.194/2019 al Comisiei Buget Finarrte, Studii, Prognoze i Administrarea domeniului; 

Potrivit Hotardrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2019 referitoare la 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea FORD ROMANIA S.A., 
asupra terenului situat in municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti, nr.49, aferent blocului 
29A; 

In temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.1, art.61 alin.2, art.121 alin.2 si art.115 alin.1 
lit.b din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publicã locala, 

HOTARA.STE: 

Art.1. (1) Se aproba insusirea raportului de evaluare avand ca object stabilirea prestatiei 
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 526 mp., situat 
In municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti, nr.49, aferent blocului 29A, in cuantum 
de 38.010 lei/an (8056 euro/an), respectiv 3.168 lei/luna. (671 euro/lund), prevazut in 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Valorile prevazute la alin.1 din prezenta hotarare nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Seryiciul Administratie 

Publica. Locala si Directia Patrimoniu vor aduce la indep1iniri9 prevederile prezentei 
hotarari. 

0 
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A.E.C. CONSULTING S.R.L. 
BacZuf  str. I.L.caraglate, nr.1, Sc.  A, ap, 7 

J04 / 491 / 2007, CUI 21.331864 TeL / Fax: 0334-405A47 
MehARRU CORPORA:RV ANWAR -0581 

Nr. A.E.C. 214/11.06.2019 

TEREN, STR. CALEA BUCURESTI NR. 49, BL. 29A 
APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA, JUDE DOD 

COMANDA NR. 101844/2019 

PROPRIETAR: 	 MUNICIPIUL CRAIOVA 

CLIENT: 	 MUNICIPIUL CRAIOVA 

UTILIZATOR DESEMNAT: 	MUNICIPIUL CRAIOVA 

Datele informatiile at condnuki prezentului report fiind confidential, nu vor putea fi cop/ate in carte sau in to/al/late si nu vor ft transmise 
unor tett fare acordul scris si prealabd at S. C. AEC CONSULTING S.R.L. Bacau, at clientului si utilizatorului desemnat  

IUNIE 2019 
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A.E.C. CONSULTING S.R.L. 
MEMBRU CORPORATIV ANEVAR 

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu — Evaluator autorizat, membru 
Director general COS-fl 

S 

AEC, CONSULTING S,R.L. 

REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI CONCLUZIILOR 

Subiectul evaluat: 

Scopul evaluarii: 

Utilizarea propusa pentru 
evaluarea solicitata: 

Utilizatorul desemnat: 

Instructiunile evaluarii: 

Teren intravilan, situat in municipiul Craiova, jud. Dolj, str. Calea 
Bucuresti, nr. 49, bl. 29A, in suprafata totala de 526,00 mp, apartinand 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

Estimarea valorii de piata si a cuantumului prestatiei titularului dreptului 
de superficie a proprietatii imobiliare mentionate mai sus. 

Constituirea dreptului de superficie. 

Municipiul Craiova, Cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod 
200585, jud. Dolj, cod fiscal 4417214. 

Conform contractului de servicii nr. 81506/03.05.2019 si in conformitate 
Cu cerintele caietului de sarcini. 

10.06.2019 

4,7182 lei/euro 

Teren, str. Calea Bucuresti, nr. 49, bl. 29A, in suprafata totala 
de 526,00 mp 

Data evaluarii: 

Curs valutar de referinta BNR: 
la data evaluarii 

Rezultatele evaluarii: 

Valoarea de piata a terenului: 

Valoarea estimata a pretului dreptului de superficie  anual: 

Valoarea estimata a pretului dreptului de superficie  lunar: 

707.305 lei (1.345 lei/mp) 
149.910 euro (285 euro/mp) 

38.010 lei (72,26 lei/mp) 
8.056 euro (15,32 euro/mp) 

3.168 lei (6,02 lei/mp) 
671 euro (1,28 euro/mp) 

Victor Sergiu Romedea — Evaluato inger4141kne bru„titular ANEVAR 

EVALUARE TEREN ALEA EUCUR ES7T, NR. 49, BL. 2.6A 
ftWNIUPZUL cR.ArcivA Pag ina 3 
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L')  MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici 
Nr. 125751/  ./6. 	2019 

CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS 
NR. 14P/  a, O  ,)2e/9 

Cap. I. Partite contractante 

intre, 
MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. Alexandru loan Cuza, 

nr.7, Jud. Dolj, CU! 4417214, tel. 0251/415177, fax 0251/411561, cont. 
R023TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat prin 
Primar, in calitate de proprietar al terenului apartinand domeniului privat al 
Municipiului Craiova situat in str. Calea Bucure§ti, nr. 49, aferent bloc 29A 

$1 

S.C. FORD ROMANIA S.A., cu sediul social in Municipiul Craiova, str. 
Henry Ford (1863-1947), nr.29, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J16/3150/1994, CUT 6488696, legal reprezentata prin Director 
General Ian Charles Pearson, cetatean britanic, rezident in Romania la adresa str. 

— in calitate de superficiar, 

In temeiul Cartii a III-a Titlul III Cap. I art. 693-702 ( Superficia ) §i Cartea a 
V-a Titlul II Cap. I ( Izvoarele obligator - Contractul ) din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea in executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Legii nr. 7/1996 a 
Cadastrului §i Publicitatii Imobiliare, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedura Fiscala, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, art. 129 alin. 2 lit. c 
§i art. 355 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in 
temeiul H.C.L. nr. 242/2019, H.C.L. nr. 285/2019 §i H.C.L. nr. 377/2015, s-a incheiat 
prezentul contract de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros. 

Cap. II. Obiectul contractului 

Art. 1. Obiectul contractului 11 constituie asigurarea dreptului de folosinta 
asupra terenului in suprafata de 526 mp., situat in municipiul Craiova, str. Calea 
Bucure§ti, nr. 49, aferent bloc 29A, identificat potrivit schitei anexa la H.C.L. nr. 
242/2019. Constituirea dreptului de superficie asupra terenului se face cu titlu oneros. 

1 



Cap. III. Termenul

Afi.2. (1) Dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenului menlionat mai
sus se constituie pentru o perioadd de 99 ani.

(2) La expirarea duratei superficiei beneficiarul dreptului de superficie
beneficiazd de dreptul de reinnoire a superficiei cu revizuirea clauzelor contractuale.

(3) Prelungirea se va face prin act adilional, cu aprobarea Consiliului Local
al Municipiului Craiova.

Cap. IV. Drepturile pirtilor
Drepturile superfi ciarului :
fut. 3. (1) Dreptul de superficie constituit se exerciti in limitele gi condiliile

stabilite prin prezentul contract.
(2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia gi folosinla asupra terenului

a dispune de substanla lui in limitele impusemenlionat Ia art. 1 precum gi dreptul de a dispune de substanla lui in limitele impuse
prin documentaliile de urbanism aprobate in condiliile legii necesare realizdrii gi
intrefinerii in bune condilii a construcliei definute.

(3) Superficiarul poate dispune in mod liber de dreptul sbu. Cat timp
construclia exist6, dreptul de folosinld asupra terenului se poate instr[ina ori ipoteca
numai odatd cu dreptul de proprietate asupra construcliei, cu o notificare prealabild a
proprietarului terenului transmisd cu 30 de zile calendaristice inainte.

(4) Superficiarul are dreptul sd fie informat asupra cuantumului la zi a sumei
de platd datoratS proprietarului terenului. in acest sens va putea solicita oricdnd
proprietarului terenului, anterior datei scadente, sd i se precizeze cuantumul sumei de
plat6.

Drepturile Eoprietarului terenului
Art. 4. (1) Proprietarul terenului garanteaza folosinla liniqtitd a terenului.
(2) Proprietarul terenului are dreptul sd inspecteze bunul care constituie

obiectul prezentului contract, verificAnd respectarea obligaliilor asumate de
superficiar.

(3) Proprietarul terenului are dreptul sd incaseze plata reprezentdnd
contravaloarea folosin{ei terenului stabilitd la art.l latermenele prevdzute in contract.

(4) Proprietarul terenului are dreptul sd modifice in mod unilateral partea
reglementard a contractului de superficie, in situalia in care interesul nalional sau
local o impune, potrivit hotdrdrilor adoptate de cdtre Consiliul Local Municipal sau
alte acte normative.

Cap. V. Obliga{ii le pirfi lor

Obii gatiile superfi ciarului
Art.s. (1) Superficiarul nu poate modifica construclia existenta pe teren la data

incheierii contractului qi nici adduga alte construclii utile acesteia, dec6t cu acordul
pr:oprietarului terenului qi numai cu respectarea condiliilor Legii nr. 5011991,
republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare. Ilr caz contrar, proprietarul



terenului are dreptul sd ceard desfiinlarea construcliilor addugate, repunerea
imobilului in situalia anterioard gi plata de daune interese.

(2) Superficiarul este obligat si respecte sarcinile legale cu privire la proteclia
mediului gi sd asigure buna vecinatate.

(3) Superficiarul este obligat sd aducd la cunogtinta proprietarului, in scris, cu
30 de zile inainte de implinirea termenului, intenfia de prelungire a prezentului
contract.

(a) in cazul in care nu s-a indeplinit cerinta mentionata la alin. 3 ,la incetarea
contractului prin ajungere la termen, este obligat sd restituie terenul proprietarului
acestuia, in mod gratuit si liber de orice sarcini.

(5) Superficiarul este obligat sd aducd la cunoqtinta proprietarului terenului
orice acte sau fapte care aduc atingere dreptului de folosinti liniqtitd gi utild a
terenului.

(6) Superficiarul este obligat ca in termen de 30 de zile de la semnarea
prezentului contract sa il inregistreze la Direclia de Taxe gi Impozite a autoritefi
locale in vederea impunerii la plat6 a taxei pe teren care reprezinta sarcina flrscala a
acestuia, in condilii similare impozitului pe teren prevazut de Legea nr.22712015
privind Codul Fiscal, cu modificarile qi completarile ulterioare (art.463 alin.2).

(7) Superficiarul este obligat sd pldteascd preful constituirii dreptului de
superficie prevdzut in contract in cuantumul prevSzut expres la art.7 de proprietarul
terenului, iar in caz de int6rziere sd achite gi majordrile calculate conform art.T alin 5.

(8) Superficiarul are obligalia de a pl6ti la Direclia Impozite gi Taxe -Primdria
municipiului Craiova contravaloarea taxei pe teren astfel cum este reglementati de
art. 463 alin.3 al Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal. Neindeplinirea culpabild a
obligaliei conduce la rezilierea contractului de superficie. Rezilierea va putea
interveni prin declaralia de reziliere (notatd in CF).

(9) Superficiarul are obligafia de a suporta toate cheltuielile aferente
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros gi cheltuielile privind indeplinirea
condiliilor de publicitate imobiliard prevdzute de lege.

(10) Se interzice superficiarului s[ incheie orice acte sau conven]ii privind
cedarea dreptului de folosinld constituit prin contract, sub sanc{iunea rezolvirii de
drept a contractului.

(11) Superficiarul are obligafia de a nu impiedica sub nicio formd circulalia
prin pasajul pietonal ce are suprafala de 1 18 -p, pasaj pietonal aferent Blocului 29A,
menlinAnd destinalia acestuia de pasaj pietonal, aga cum a fost stabilitd incd de la
construirea imobilului.

Obli gatiile proprietarului terenului
Art. 6. (1) Proprietarul terenului este obligat sd nu il tulbure pe superficiar in

exerciliul drepturilor rezvltate din prezentul contract .
(2) Proprietarul terenului este obligat sd notifice superficiarul despre aparilia

oric5.ror imprejurdri de naturd sd aduc[ atingere drepturilor superficiarului precum gi
in situafia in care interesul nalional sau local impune restituirea terenului.
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Art.7.(1) Superficiarul datoreazd, sub formd de rate egale, o sumd de 3.168 lei/

luni(ffird TVA), respectiv suma anuald de 38.010 lei (fbrd TVA), conform raportului
de evaluare aprobat prin H.C.L. nr. 285DAI9, in contul Municipiului Craiova
numdnrl RO23TR8229121A300530rcO(X, deschis la Trezoreria Municipiului
Craiova sau prin casieria Primdriei Craiova, Cod de inregistrare fisca16 4417214.

(2)Suma prevdzuta la alin(l) se va calcula incepdnd cu data semndrii prezentului
contract gi se va achita de superficiar la termenele stabilite de proprietarul terenului.

(3)Suma prevdzutl la alin.l se va achita anual inZrate semestriale egale, cel
mai tArziu pAnd in urmdtoarele date:

- rata I (pre{ul pentru sem. I) pdnd la data de 31 martie a fiecIrui an
- rata II (preful pentru sem.Il) pAnd la data de 30 septembrie a fiecdrui an.

(4) Pentru anii urmdtori, incep6nd cu anu|2020, suma prevdzutd la alin.(1) se va
actualiza prin aplicarea indicelui prelurilor de consum comunicat de Institutul
Nalional de Statisticd la prelul din anul precedent. Noua sumd va fi comunicati
superficiarului printr-o notificare cu incheiere de act adilional.

(5) Pentru depdgirea termenelor de platd prevdzute la alin. (2) qi (3),
superficiarul va pl6ti majordri de intirziere de 1o/o din cuantumul sumei neachitate la
termen, calculate pentru fiecare lund sau fraclie de lund, incepdnd cu ziua urmitoare
termenului de scadenlb gi pdni la data stingerii sumei datoratd, conform Legii
20712415 privind Codul de Procedurd Fiscal6, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare. Se consider6 intdrziere la plata depdgirea termenului scadent expres
prevdzut in contract la alin(3).

(6) In canil in care acte normative referitoare la cuantumul majoririlor de
intdrziere menlionate la art.7 alin 5 se vor modifica, acestea se vor aplica de drept
prezentului contract de superficie cu titlu oneros.

(7) Suma datoratd de superficiar se va recalcula ori de cdte ori se vor constata
erori de calcul sau modificdri ale suprafelei obiectului contractului, qi se va
reactualiza corespunzdtor cu rata inflaliei.

(8) Neplata atrei rate consecutive duce la incetarea contractului.

Cap. VI. tncetarea contractului de superficie. Efectele incetirii superficiei
Art. 8. (l)Prezentul contract de superficie inceleazd in urmdtoarele situafii:
a) Ia expirarea termenului stabilit in contract;
b) in cantl in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea

unilaterald de cdtre proprietarul terenului. In aceastd situalie proprietarul terenului va
notifica de indatd intenlia de a denunfa unilateral contractul de superficie gi va face
mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasti mdsurS;

c) prin pieirea constructfei;
d) prin reziliere, de cdtre proprietarul terenului in cazul neexecutdrii obligaliilor

contractuale ale superficiarului in termenele stabilite sau al incapacitafii indeplinirii
acestora.



e) nerespectarea obligaliei prevdzute la art. 5 alin. 1 gi alin.I0, art.7 alin.8, se
sanclioneazd cu desfiinfarea de plin drept a contractului, fard somalie sau punere in
intdrziere qi ferd intervenlia instanlei judecatoregti, autoritatea locald avdnd ireptul s6
dezafecteze terenul gi sd-l aducS la starea iniliald pe cheltuiala exclusiv6 a
superficiarului.

f) neplata a trei rate consecutive.
g) prin consolidare, daci terenul gi construcfia devin proprietatea aceleiagi

persoane.
(2) itt cantl in care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare,

dezmembrdmintele consimlite de superficiar se menlin pe durata pentru care au fost
constituit!, dar nu mai tdrziu de implinirea termenului inifial al superficiei.

(3) in cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea constructiei, drepturile
reale care greveazd dreptul de superficie se sting.

(4) Ipotecile ndscute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata
existenfei dreptului de superficie se menlin asupra dreptului de proprietate reintregit.

(5) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie, terenul Jare
constituie obiectul contractului va fi restituit gratuit gi liber de orice sarcini
proprietarului terenului.

Cup. VII. Forfa majori qi cazul fortuit

Art.g. Forta majord gi cazul fonuit exonereaza pdrlile de rispundere in cazul
executdrii necoresputudtoare sau cu intdrziere a obligaliilor asumaie prin prezentul
contract.

fut.10. (l)Prin forla majorS, in sensul prezentului contract de superficie, se
intelege un eveniment independent de voinla pd4ilor, imprevizibil gi insurmontabil,
apdrut dupa incheierea contractului gi care impiedicd pa4ile sd-gi execute obliga{iile
asumate.

(2)Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurdri care au intervenit gi au condus la
producerea prejudiciului gi care nu implicd vinovSlia pdrfilor, dar care nu intrunesc
caracteristicile forfei maj ore.

Cup. VIn. Notilicirile intre pir{i

Art.1 1. (1)In accepliunea parlilor contractante,
dintre'pdrfi celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi
la Cap. I. al prezentului contract.

(Z)Dacd notificarea se trimite prin fax,
lucritoare dupa cea in care a fost expediatd.

ea se considerd primita in prima zi

(3)Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre
sunt confirmate gi in scris.

orice notificare adresatS de una
transmisd la adresa mentionat[

pdrli, daca nu



Cap. IX. Litigii 

Art.12. (1)Solutionarea litigiilor de once fel ce decurg din interpretarea, 
executarea on incetarea prezentului contract de superficie urmeaza a fi rezolvate pe 
cale amiabila 

(2)In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila sau partile nu 
ajung la un acord, solutionarea litigiilor se face de care instanta judecatoreasca 
competenta. 

Cap. X. Clauze finale 

Art.13. (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional 
incheiat intre partile contractante. 

(2)Prezentul contract reprezinta vointa partilor §i inratura mice akä intelegere 
verbala dintre acestea, anterioard sau ulterioara incheierii 

(3)Prezentul contract a fost incheiat azi 	/f. 	Ze/S 	 , in 2 exemplare 
originale, din care unul pentru superficiar §i unul pentru proprietarul terenului. 

PROPRIETAR,  
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMAR 
MIHAIL GENOIU 

SUPERFICIAR,  
S.C. FORD ROMANIA S.A. 

Director General 
IAN CHARLES7PEAR§_ N ,0„ 

Directia Patria iu 
Director Exec 	r, 

Cristian Ionut ( 

Vizat 
Control Financiar Preventiv 

Directia Economico-FinanciarA 
insp. Rugeanu Si olOCTev'pgrifthiovA 

44- f, 	ter.e9v 

Pt. Sef Serviciu 
UrmArire Contracte, Agenti Economici 

Victor Cncfne" 

	

Vizat 	galitate 

	

Dire 	ridic5 

	

cons. jur. 	ta Bedelici 

6 



tr 

Cristian Gale 

tel 

Ford Romania S.A. 
Str. Henry Ford 
(1863 -1947) Nr. 29 
200745 Craiova 
Dolj, Romania 

R/54/13.04.2020 

Catre: PRIMARIA MUNICIPIUL II 
(./ 

Directia Patrimoiu — dlui Director Executiv — 

- In 	Domnului Primar — Mihail Genoiu 

Domnule Director Executiv, 

Subscrisa, FORD ROMANIA S.A., cu sediul in raiova, str. enry Ford (1863-1947) 	 tal 200745, \ inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J16/ 50/1994, CIF R ' 6488696, reprezent 	 arles 
, 	Pearson in calitate de Director General, denu ita aici „Ford", 

V-- In calitate de proprietar al Imobilului BI c 29A situat in Craiova str. Calea Bucuresti r 	 arte 
Funciara Nr. 230885-C1 Craiova; • IA. 

0 I 

(ii). In calitate de superficiar asupra terenului pe care se afla construit imobilul aratat mai sus, drept de superficie ce l-
am dobandit in baza contractului de superficie cu titlu oneros nr. 14P, din 18/07/2019 si inscris in Carte Funciara Nr. 
230885 Craiova; 

(iii). In calitate de concesionar al terenului in suprafata de 451 mp situat in Craiova(cu destinatie parcare), Calea 
Bucuresti, adiacent Blocurilor 29A si 29B (Cu precizarea ca aceasta suprafata de teren reprezinta 2 parcari: parcarea 
adiacenta Blocului 29A in suprafata de 228,4 mp si parcarea adiacenta Blocului 29B in suprafata de 225,57 mp - asa 
cum rezulta din Anexa la HCL 26/2009), drept ce l-am dobandit in baza contractului de concesiune nr. 304/2009, 

Formulam prezenta 

NOTIFICARE, 

Prin care va infomam ca Ford Romania doreste sa vanda imobilul Bloc 29A situat in Craiova str. Calea Bucuresti nr. 
49 catre Cumparatorul, AZALIS S.R.L., persoana juridica romana, Cu sediul in municipiul Craiova, Calea Bucuresti 
numarul 137D, judetul Dolj, numar de ordine in Registrul Comertului J16/443/17.05.2002, CUI R014642582. 

In aceasta situatie va solicitam: 

(i). acordul dumneavoastra in vederea transferului dreptului de superficie catre AZALIS S.R.L. si implicit modificare 
contractului de superficie in acest sens; 

(ii). acordul dumneavoastra in vederea cesiunii contractului de concesiune pentru parcarea adiacenta blocului 29 A 
catre AZALIS S.R.L si implicit modificarea contractului de concesiune nr. 304/2009 in acest sens. 

Totodata va rugam sa ne comunicati daca transferului dreptului de superficie respectiv cesiunii contractului de 
concesiune pentru parcarea adiacenta blocului 29 A catre AZALIS S.R.L vor face subiectul aprobarii unor Hotararri 
ale Consiliului Local si ce demersuri trebuie sa intreprinda societatea noastra in vederea solutionarii cat mai urgente 
a solicitarilor noastre. 

Va multumim! 

Cu deorbita,sti 

„ 
Ian unariesrearson — uireCtor General, 
FORD ROMANIA S.A. 

Reg. Corn: J16/3150/16.11.1994 CUL 6488696 
'VZAIIrnWMILe"EtAWECZtkf,'XOZgNIVAUfttIAPAMVCTAr•-r. 

Capita! social: 1.122 203.713.04 Lei 



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  

MOV E 	1 

1„i I 
ig) 9001 CE la I 1. !CAT 843C 

DIRECTIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmarire Cont!:acte, Agenti Economici 
Nr.59808, 60371/  06; .  2020 

Catre, 
S.C. FORD ROMANIA S.A. 

str. Henry Ford(1863-1947), nr. 29 
Craiova — Dolj 

Urmare adreselor dvs. inregistrate la Primaria Municipiului Craiova sub numarul de mai 
sus prin care ne aduceti la cuno§tinta intentia de a instaina imobilul— constuctia proprietatea 
S.C. Ford Romania S.A., situata in Craiova str. Calea Bucure*ti, nr. 49, edificata pe terenul 
apartinand domeniului privat al Municipiului Craiova(teren ce face obiectul contractului de 
superficie nr. 14P/2019 incheiat intre Municipiul Craiova i S.C. Ford Romania S.A.) i, in 
acel* timp, prin care solicitati transferul contractelor de superficie nr. 14P/2019 §i de 
concesiune nr. 304/2009 incheiate intre Municipiul Craiova i S.C. Ford Romania S.A. care 
noul propietar, v comunicam urmatoarele 

1) Conform clauzelor contractuale - art. 10 aim. 2 la contractul de concesiune nr. 
304/2009 - cesiunea contractului de concesiune se poate face numai cu acordul prealabil al 
concedentului, respectiv cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, acest acord 
find necesar §i in ceea ce prive*te transferul contractul de superficie nr. 14P/2019. 

2) Astfel, propunerea privind transferul celor cloud contracte catre noul propietar al 
constructiei va fi supusa spre analiza i aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, in 
acest sens, find necesare urmatoarele: 

- o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare a imobilului-constructie edificata 
pe terenul ce face obiectul contractului de superficie nr. 14P/2019, autentificata notarial; 

- o adresa din partea noului proprietar prin care solicita preluarea contractelor, 
insotita de documentele de identificare ale acestuia (Certificatul de Inregistare, BI/CI 
administrator, certificat constatator emis de Registrul Comertului privind situatia juridica a 
societatii, certificat de atestare fiscala de la Directia Impozite i Taxe Locale). 

3) Ulterior, dupa perfectarea contractului de vanzare-cumparare intre societatea dvs. §i 
noul proprietar al constructiei, se vor incheia actele aditionale la contractul de concesiune nr. 
304/2009, respectiv la contractul de superficie nr. 14P/2019 intre Municipiul Craiova i noul 
proprietar al constructiei. 

	

Directc 	utiv, 	 Set' Serviciu, 

	

Cristian I 	; 'ALEA 	 Victor CoAache 

intocmit, 
insp. Mihaela Stroe 



Va multumim! 

Cu deosebita stima 
/ 

FORD ROMANIA S.A. pn 
Ian Charles Pearson — Director General 

Nreffent.. 1162RESOLIMMAIMMAMMOZIAN.M035.eti- 
Reg. Corn.: J1613150/16,11.1994 	 CU: 6488696 

s• 

Capital social: 1122.203.71304 Lei 

R/ 227 /30.07.2020 

Ford Romania S.A. 
Str. Henry Ford 
(1863 -1947) Nr. 29 
200745 Craiova 
Dolj, Romania 

Catre: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu — dlui Director Executiv — lonut Cristian Galea 
In atentia: Domnului Primar — Mihail Genoiu 

Stimate Domnule PRIMAR, 
....... .0. i 202 

   

Subscrisa, FORD ROMANIA S.A., cu sediul in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, cod postal 200745, 
inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J16/3150/1994, CIF RO 6488696, reprezentata de dl. Ian Charles 
Pearson in calitate de Director General, denumita aid i „Ford", 

(i). In calitate de proprietar al Imobilului Bloc 29A situat in Craiova str. Calea Bucuresti nr. 49, inscris in Carte 
Funciara Nr. 230885-C1 Craiova; 

(ii). In calitate de superficiar asupra terenului pe care se afla construit imobilul aratat mai sus, drept de superficie ce 
I-am dobandit in baza contractului de superficie cu titlu oneros nr. 14P, din 18/07/2019 si inscris in Carte Funciara Nr. 
230885 Craiova; 

calitate de concesionar al terenului in suprafata de 451 mp situat in Craiova (Cu destinatie parcare), Calea 
ucuresti, adiacent Blocurilor 29A si 29B (Cu precizarea ca aceasta suprafata de teren reprezinta 2 parcari: parcarea 
piliacenta Blocului 29A in suprafata de 228,4 mp si parcarea adiacenta Blocului 29B in suprafata de 225,57 mp - asa 
tam rezulta din Anexa la HCL 26/2009), drept ce l-am dobandit in baza contractului de concesiune nr. 304/2009 Si 

'and in vedere: 

Adresa dumneavoastra nr.59808,60371/06.05.2020; 

) Ca Ford in calitate de vanzator si SC Azalis SRL in calitate de cumparator au incheiat Promisiunea bilaterala de 
vanzare cumparare autentificata sub nr. 1370/05.06.2020 — atasata, din care rezulta ca Ford Romania va vinde 
imobilul mentionat mai sus Si doreste sa cesioneze totodata dreptul de superficie si cesiunea contractului de 
concesiune pentru parcarea adiacenta blocului 29 A; 

(iii) Ca Ford a efectuat toate demersurile in vederea intabularii calor doua parcari asa cum acestea sunt descrise in 
HCL 26/2009 — anexa la contractul de concesiune nr. 304/2009 si a notarii in carte funciara a acestui contract de 
concesiune. 

In acord Cu prevederile contractelor mentionate mai sus, formulam prezenta: 

NOTIFICARE, 

Prin care respectuos va solicitam sa introduceti pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova in vederea obtinerii: 

(i). Acordului in vederea cesiunii contractului de superficie nr. 14P din 18/07/2019 catre viitorul proprietar AZALIS 
S.R.L. si implicit modificarea contractului de superficie in acest sens; 

(ii). Acordului in vederea cesiunii contractului de concesiune nr. 304/2009 pentru parcarea adiacenta blocului 29 A 
catre viitorul proprietar AZALIS S.R.L si implicit modificarea acestui contract in acest sens. 



PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE-CUMPARARE 

Intre: 
1. FORD ROMANIA SA, Cu sediul social in municipiul Craiova, strada Henry Ford (1863-

1947), numarul 29, judetul Do!], numar de ordine in Registrul Comertului J16/3150/1994, CU! 
R06488696, reprezentata de director general  PEARSON IAN CHARLES. cetatean britanic. 

2. AZALIS S.R.L.,  persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Craiova, Calea 
Bucuresti numarul 137D, judetul Do!], numar de ordine in Registrul Comertului 
J16/443/17.05.2002. Cu! R014642582. reprezentata de! asoniat Si ariminiqtratnr  RFRC:PANI1 

a intervenit prezenta promisiune bilaterala de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii: 

Subscrisa,  FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES,  promit sa 
vand societatii  AZALIS S.R.L. reprezentata de BERCEANU CRISTI, imobilul-bloc situat in 
municipiul Craiova, Calea Bucuresti, numarul 49, bloc 29A, judetul Dolj, Zona Al, cu regim 
de inaltime S+P+7E+Et. tehnic, cu suprafata construita la so! de 472 mp, cu numar cadastral 
230885-C1, inscris in CF numarul 230885-C1 a localitatii Craiova. 

Subscrisa, FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, mentionez 
ca terenul pe care se afla edificat imobilul-bloc nu se afla in proprietatea mea, dar 
beneficiez de un drept de folosinta asupra terenului, drept constituit in baza Contractului de 
superficie numarul 14P/18.07.2019 incheiat cu Municipiului Craiova pentru o suprafata de 
526 mp, teren situat in municipiul Craiova, Calea Bucuresti, numarul 49, bloc 29A, judetul 
Dolj, Zona Al, cu numar cadastral 230885, inscris in Cartea Funciara numarul 230885 a 
localitatii Craiova si aflat in proprietatea Municipiului Craiova, domeniul privat al acestuia, 
si, odata cu incheierea contractului de vanzare a imobilului-bloc, dreptul de folosinta 
asupra terenului se va transmite promitentei cumparatoare in conformitate Cu prevederile 
art. 695 alin. (4) Cod civil. Subscrisa, FORD ROMANIA SA, sunt de acord sa cesionez acest 
contract de superficie catre promitenta cumparatoare in conformitate cu acordul ce va fi 
emis de Municipiul Craiova si in limitele acestui acord, promitenta cumparatoare obligandu-
se sa preia toate drepturile si obligatiile prevazute in contractul de superficie numarul 
14P/18.07.2019. 

Noi, partile, mentionam ca  Imobilul-Bloc  se va vinde impreuna cu Echipamentele, Dotarile 
Cladirii si Bunurile Mobile, libere de once Sarcini, existente in  lmobilul-Bloc  la momentul semnarii 
prezentei promisiuni, valoarea acestora fiind inclusa in Fret. In acest sens, odata cu incheierea 
prezentei promisiuni, se va incheia un proces verbal de inventariere al acestora semnat Si acceptat 
de partile cotractante, anexa la prezenta promisiune. Pe tot continutul prezentei promisiuni, atunci 
cand ne vom referi la  lmobilul-Bloc,  se va intelege  Imobilul-Bloc impreuna cu Echipamentele, 
Dotarile Cladirii si Bunurile Mobile. 

Totodata, subscrisa,  FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, 
promit ca, odata cu incheierea contractului de vanzare a  Imobilului-Bloc  mai sus mentionat, sa 
cesionez in conditiile art. 1315 Noul Cod Civil si urmatoarele, catre societatea cumparatoare toate 
drepturile si obligatiile care decurg din Contractul de concesiune numarul 304/02.03.2009 incheiat 
Cu Consiliul Local al Municipiului Craiova dar numai cu privire la cota parte adiacenta blocului 29A 
din terenul ce are destinatie de parcare, situat in municipiul Craiova, Calea Bucuresti, judetul Do!], 
Zona Al si numai in masura in care voi prinni aprobarea Municipiului Craiova/Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova si in limitele acestui acord, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 si 2 din 
Contractul de concesiune mai sus mentionat. 

In acord cu cele doua contracte precizate mai sus, respectiv Contractul de Concesiune Si 
Contractul de Superficie, in baza acestei promisiuni, subscrisa, promitenta societate vanzatoare, 
ma angajez sa notific Municipiul Craiova cu privire la vanzarea imobilului in vederea demararii 
procesului de obtinere a Acordului/Aprobarii MUNICIPIULUI CRAIOVA/Consiliului Local al 



Municipiului Craiova cu privire la transferul contractului de superficie si, respectiv, cu privire I

transferul contractului de concesiune, acest din urma contract f i ind transmis numai in ceea c
priveste parcarea adiacenta Blocului 29 A. Totodata, ma angajez ca, pana la data incheieri i i

forma autentica a contractului de vanzare, sa fac demersurile necesare pe langa Municipit
Craiova, in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale separate pentru parcarea aferent
Blocului 2g A si pentru parcarea aferenta Blocului 29 B, precum si in vederea intabulari i in carte
funciara a parcaii lor ce fac obiectul contractului de concesiune si, implicit, intabulari i contractult
de concesiune mentionat. Prezenta obligatie este una de dil igenta si nu de rezultat, si For
Romania SA nu este raspunzatoare de neobtinerea acordului MUNICIPIULUI CRAIOVA si/sau
altor documente necesare de la Municipiul Craiova, de imposibil i tatealrefuzul sau intarziere
intabulari i celor doua parcari si nici de situatia in care OCPI Dolj nu va intabula/inscrie ace:
contract.

Avand in vedere ca semnarea si intabularea in Cartea Funciara a acestei cesiuni cu privire I
parcarea aferenta blocului 29 A este conditionata de aprobarea expresa a MUNICIPIUL-L
CRAIOVA/Consil iul Local, subscrisa, FORD ROMANIA SA, voi avea doar obligatia de dil iggrilali
ceea ce priveste obtinerea aprobarii si nu voi raspunde de rezultat, respectiv de obtinerea'sa[*d
neobtinerea acestei Aprobari si, implicit, de semnarea cesiunii Contraciului de c6ncesiuni,..sa\.i"I
oricarui document solicitat de Primaria Municipiului Craiova si, respectiv, de imposJbil itat€
inscrieri i acestuia in Cartea Funciara. i.,

Subscrisa, AZALIS S.R.L,, reprezentata de BERCEANU CRlSTl, declar ca: dm.. l$j
cunostinia de cele mai sus mentionate; stiu situatia de drept si de fapt, atat in ceea ce priVesl

constructia lmobil Bloc 2g A, cat si in ceea ce priveste dreptul de superficie aferent acestt

constructii; am luat cunostinta de continutul contractului de superficie nr. 14P12019, de continutt
contractul de concesiune nr. 30412009 si HCL nr.26t2009 care a stat labaza intocmirii acestuii
de continutul Carti i Tehnice a lmobilului Bloc 29 A, de continutul certif icatului de eficienl
energetica, cat si de continutul Adresei nr. 59809, 60371/06.05.2020 emise de catre Directi
Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Craiova; nu am obiectiuni fata de acestea, sunt d

acord cu procedura instituita de catre Primaria Craiova si sunt de acord sa inchei prezenl
promisiune in aceste conditi i .

Subscrisa, AZALIS S.R.L., ma oblig ca, dupa incheierea prezentei promisiuni de vanzare, s
trimit catre primaria Muncipiului Craiova o adresa prin care sa solicit preluarea contractului d
superficie si preluarea contractului de concesiune aferent parcarii adiacente blocului 29 A asa cut
se arata in adresa Adresa nr. 59809, 60371i06.05.2020 mentionata mai sus.

Subscrisa, AZALIS S.R.L., ma oblig ca, in termen de 5 zile dupa incheierea contractului d
vanzare, in baza aprobarii emise de Consil iul Local al Municipiului CraiovalMUNtClPlU
CRAIOVA, sa inchei cu MUNICIPIUL CRAIOVA acte aditionale de actualizare a celor dou

contracte (respectiv contractul de superficie si contraciul de concesiune aferent parcarii blocul
2gA) sau orice alta forma de contracte, preluand toate drepturile si obligatiile aferente acestt
contracte si ma oblig ca, in baza acestor noi documente, sa fac inscrierea si notarile relevante
Carti le Funciare. ln cazul neindepliniri i  acestor obligati i de rezultat, contractul de vanzart
cumparare se rezolutioneaza de plin drept din culpa promitentei societati cumparatoare'

Subscrisa, FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, ma oblig s
vand lmobilul-Bloc cu cheltuieli le catre furnizorii de uti l i tati (apa, gaze, canal, energie electriq
salubritate etc.) achitate la zi, dovedind acest lucru prin adeverinte emise de catre furnizorii c
utilitati.

Subscrisa, FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, declar ca at
dobandit lmobilul-Btoc conform contractului de vanzare-cumparare autentif icat sub numar
2722t19.07.1996 incheiat cu S.C. CONSTRUCT MONTAJ SA, autorizatiei de construire numar
1253t1g.10.2000 emisa de Primaria Craiova, sentintei civile numaru|2832119.12.2016, pronunta'
de Judecatoria Craiova in Dosarul numarul27851M11996, certif icatului de inregistrare mentiuni d
13.01.1gg7, anexa 6.1-ORC Camera de Comert  s i  lndustr ie a judetului  Dol j ,  incheier i i  numar
446At21.04.2008 data de Tribunalul Dolj in Dosarul numarul 17616120A8 (hotararea AGA numar
9/16.08.2008 a S.C. DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA SA, certif icat constatator numar
16241t25.01.2A10 emis de ORC Dolj, act constitutiv al FORD ROMANIA SA, certificat c

inregistrare seria B numarul 1476190122.A4.2008 emis de ORC Dolj), autorizatiei de construil
numarul 1512104.12.2A17 emisa de Primaria Craiova si procesului verbal de receptie numar



f ";:\- -j't:

Subscrisa, FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, declar sub
sanctiunile prevazute de Codul Penal privind falsul in declarati i ca lmobilul-Bloc ce farmeaza
obiectul prezentei conventii este proprietatea mea, fara sa fi trecut in proprietatea statului in baza
vreunui act normativ. De asemenea, declar, ca anterior autentif icari i prezentului act nu l-am
instrainat in nici un mod altor persoane fizice sau juridice prin act sub semnatura privata sau
autentic; nu a iesit din circuitul civil; nu formeaza obiectul vreunui l i t igiu la instantele judecatoresti;
nu este sub sechestru si nu face obiectul Legii 1A12001.

Totodata, declar ca lmobilul-Bloc ce se promite a se vinde nu este grevat de sarcini, iar in
CF nurnarul 230885 a localitati i  Craiova exista inscris un drept de superficie in favoarea FORD
ROMANIA SA, asa cum reiese din Extrasele de carte funciara pentru informare cu numerele
77165146.04.2020 si 177882119.08.2019, ambele emise de OCPI Dolj, intelegand sa garantez
promitenta societate cumparatoare impotriva oricaror evictiuni totale sau partiale, in acord cu
prevederile art. 1.695 9i urm. C. Civ. Totodata, declar cd am informat cu bund credintd promitenta
cumpirdtoare cu privire la situalia de fapt si de drept a lmobilului Bloc cat si cu privire la drepturile
de superficie gi concesiune menlionate Tn prezenia promisiune, scop in care am pus la dispozil ia".,4? 

u

romitentei cumpdrdtoare spre verificare, anterior semndrii prezentei promisiuni, toate
umentele solicitate de aceasta gi pe care promitenta vdnzdtoare le deline sau le-a putut obtine

legdturd cu lmobilul Bloc gi cu privire Ia terenurile pentru care delin drept de superficie 9i diept
concesiune. Modificareaiincetarea celor doua contracte ca urmare a transferului catie noul

roprietar dupa incheierea contractului de vanzare cumparare nu va fi interpretata ca o incalcare a
obligatiei de garantie pentru evictiune a promitentei vanzatoare din prezenta promisiune de
vanzare.

Subscrisa, AZALIS S.R.L. reprezentata de BERCEANU CRlSTt, promit sa cumpar de
societatea FORD ROMANIA SA reprezentata de PEARSON tAN CHARLES, lmobitul-Bloc
conforrnitate si in conditi i le prezentei promisiuni

Noi, parti le contractante, am convenit ca pretul ferm si irevocabil al vanzarii lmobilut-Bloc sa
fie de 1'980.000 EURO (unmilionnouasuteoptzecimii Euro), in echivalent Lei la cursul BNR
valabil in ziua emiteri i facturi i f inale. Noi, parti le contractante, am luat la cunostinta de modalitatea
de facturare prevazuta de legislatia fiscala in asemena situatii si suntem de acord cu aceasta.

Operatiunea de l ivrare a bunului imobil ce face obiectul contractului de vdnzare este o
operatiune pentru care se aplica "taxarea inversa" in conformitate cu dispozitiile art. 331 alin. (2)
litera g) din Codul fiscal. In acest sens, noi partile contrdbtante declaram pe propria raspundere ca
indeplinim conditia obligatorie pentru aplicarea ,,taxdrii inverse", respectiv aiat promitentul
vanzator, cat gi promitentul cumparator suntem inregistrali in scopuri de TVA conform art. 316 Cod
Fiscal.

Din pretul convenit mai sus, subscrisa, promitenta societate vdnzatoare, voi primi de la
promitenta societate cumparatoare, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data semnarii
prezentei promisiuni, suma de 198.000 EURO (osutanouazecisioptdemii Euro), in echivalent Lei
la cursul BNR din ziua plati i (denumita in continuare ,,Avansul"), conform facturi i de avans emisa,
creditarea contului societatii noastre cu aceasta suma constituind chitania liberatorie pentru
executarea obligatiei de plata a avansului.

Restul de pret in suma de 1.782.000 EURO (unmilionsaptesuteoptzecisidouademii
Euro), in echivalent Lei la cursul BNR din ziua emiteri i facturi i f inale, nu este producator de
dobdnzi, astfel incdt urmeazasa fie platit la valoarea lui nominala si va fi achitat la data incheieri i
contractului de vAnzare in forma autenticdr, in baza facturii finale emise cu acest scop, plata
considerandu-se a fi efectuata efectiv la creditarea contului societatii vanzatoare cu aceasta suma.

Transmisiunea proprietati i si predarea imobilului-bloc ce face obiectul prezentei promisiuni se
vor face la data incheieri i contractului de vinzare in forma auientica cu conditia creditari i conturilor
promitentei vanzatoare cu restul de pret in suma de 1.782.000 EURO. Pentru evitarea oricarui
dubiu, in acord cu prevederile art. 1684 Cod civil, promitenta vanzatoare isi va rezerya
proprietatea bunului vandut pana la plata integrala a pretutui. tn acest sens, promitentul
vanzator, se angajeaza ca, in 3 de zile lucratoare de la incasarea pretului sa de o dectaratie
de incasare pentru justif icarea inscrieri i, in conditi i le art. 187 din Regulamentul din 2014 de
avizare, receptie gi inscriere in evidentele de cadastru gi carte funciir5. In cazul in care nu
isi va respecta obligatia de a da declaratia in termenul stipulat, promitentu! vanzator va
suporta penalitati de intarziere al caror cuantum vor fi stabil ite de comun acord in
contractul de vanzare sub rezerva proprietatii.

la
in



Parti le stabilesc ca incheierea contractului de vanzare cumparare sa se faca de indati
ce s-au efectuat formalitati le de intabulare a parcarii, de notare in cartea funciara i
contractului de concesiune si, respectiv, s-au primit acordurile de la Municipiu
Craiova/Consil iul Local Craiova cu privire la transferul contractelor in conditi i le mentionatr
mai sus, dar nu mai tarziu de data de 15.09.2020, iar pentru Echipamentele, Dotarile Cladiri i  s
Bunurile Mobile se va incheia si un proces verbal de predare-primire. In cazul in care, la predare;
Echipamentelor, Dotarilor Cladiri i  si Bunurilor Mobile se vor constata l ipsuri, fata de situatia init iale
constatata in Inventarul anexa la prezenta conventie, pretul toial va fi modificat proportional ct
valoarea bunurilor constatate l ipsa. Valoarea eventualelor bunuri mobile l ipsl este cea dir
contabil itatea Ford Romania SA.

In cazul in care, din motive independente de vointa parti lor, pana la daia de 15.09.2020 nu se
va putea incheia contractul de vanzare cumparare, parti le convin ca termenul de incheiere e
contractului se prelungeste automat cu inca 60 zile. Partea care constata imposibil i tatea incheieri
contractului de vanzare cumparare pana la termenul stabil it are obligatia notif icari i si aducerii le
cunostinta de situatia aparuta.

La data inspectarii/vizionarii lmobilului-Bloc in vederea intocmiri i inventarului precizat in
aceasta promisiune, noi, partile semnatare am constatat anumite infiltratii de apa ,.1.e
acoperisullterasa lmobilul-Bloc, care, daca nu vor fi reparate cu celeritate, prin natura lor ar-pU!3_i
duce la diminuarea valori i patrimoniale a lmobilului-Bloc. Aceste infi l trati i  au fost, de:dlffal
precizate in inventarut intocmit. iiliid!,Noi, partile contractante, am convenii ca defectiunile sa fie reparate de pr$rutg+iril
curnparator, pe cheltuiala sa, dupa semnarea prezentei promisiuni si incasarea avansulu!:Tciate
costurile ce vor fi angajate de promitentul cumparator cu repararea defectiunilor constatatetV-d-ffi
agreate in prealabil de promitentul vanzator, iar lucrarile de reparatie nu vor fi efectuate decat bifie
ce promitentul vanzator isi va da acordul expres in acest sens. Toate cheltuielile convenite se vor
face la nivelul minimului necesar repararii/ inlaturarii defectiunilor constaiate

In cazul rezil ieri i prezentei conventii, indiferent de situatie si/sau culpa parti i  care a dus la
rezil ierea prezentei promisiuni, FORD ROMANIA SA se obliga ca in termen de 10 zile, de la data
rezil ieri i sa restituie aceste cheltuieli promitentei cumparatoare. Aceste cheltuieli nu sunt purtatoare
de dobanzi .

Noi, parti le, solicitam notarea prezentei promisiuni bilaterale de vdnzare-cumparare in
Cartea Funciara a lmobilului-Bloc in temeiul art. 906 NCC si inscrierea in cartea funciara in
favoarea promitentei societati cumparatoare a ipotecii legale pentru restituirea sumei
platite, potrivit art. 2386 pct.2 NCC.

Noi, parti le, am luat cunostinta ca daca una dintre noi refuza sa-si execute obligatia de a
incheia contractul de vAnzare in forma autentica la termenul stabilit, cealalta parte este indreptaiita
sa solicite instantei de judecata pronuntarea unei hotardri care sa tina loc de contract de vdnzare,
cazin care va suporta si toate cheltuielile ocazionate de proces.

ln cazul in care promitenta societate vAnzatoare se razgdndeste, retuza Tncheierea in forma
autentica a contractului de vdnzare in termenul stabil it sau isi incalca oricare alta obligatie de
rezultat stabilita prin prezenia promisiune, promitenta societate cumparatoare este indreptatita
conform art. 1538 alin. 1 si 3 NCC, la l ibera sa alegere, f ie sa ceara executarea obligatiei de
vanzare solicitand instantei de judecata competente pronuntarea unei hotardri care sa tina loc de
contract de vAnzare, dupa cum va fi cazul, fie sa declare rezolutiunea unilaterala a prezentei
promisiuni si sa solicite promitentei societati vdnzatoare plata dublului Avansului achitat acesteia
plus plata cheltuielilor facute de promitenta societate curnparatoare in vederea incheierii vanzarii,
cu exceptia cheltuieli lor cu consultanta juridica si f iscala care vor fi suportate de fiecare parte
contractanta pentru sine. Dreptul de optiune Tntre a solicita executarea in natura a prezentei
prornisiuni sau de a declara rezolutiunea acesteia si a solicita plata dublului Avansului achitat plus
plata cheltuieli lor facute de promitenta societate cumparatoare in vederea incheieri i vanzarii (cu
esceptia mentionata mai sus) apartine exclusiv promitentei societati cumparatoare, avAnd Tn
vedere principiul executarii Tn natura a obligati i lor civile.

In cazul in care promitenta societate cumparatoare se razgdndeste, refuza incheierea in
forma autentica a contractului de vdnzare in termenul stabilit sau isi incalca oricare alta obligatie
stabilita prin prezentul contract, promitenta societate vanzatoare, in conformitate cu prevederile art.
1538 alin. (1), (2) si (5) NCC, va putea invoca clauza penala in sensul ca va pastra Avansul achitat



de prornitenta societate cumparatoare si va considera prezenta promisiune rezolutionata de plin
drept din culpa promitentei societati cumparatoare.

Noi, parti le contractante, am stabil it ca, in cazul in care autoritati le locale nu vor emite toate
acordurile necesare in vederea trasferului contractului de superficie respectiv transferului parcarii
adiacente blocului 29A, prezenta promisiune se rezolutioneazade plin drept, parti le f i ind repuse in
situatia anterioara semnarii acesteia, promitenta societate vanzaloare restituind promitentei
societati cumparatoare sumele achitate d'e catre aceasta (respectiv Avansul si cheltuieli le agreate
de parti cu reparatiile cauzate de infiltratiile de apa la acoperisullterasa lmobilul-Bloc, cu exceptia
cheltuieli lor. cu consultanta juridica si f iscala care vor fi suportate de fiecare parte contractanta
pentru sine), parti le contractante nemaiavand niciun fel de pretenti i una impotriva celeilalte.

In cazul in care vanzarea nu se va putea perfecta din motive neimputabile partilor, altele
decat cele precizate la alineatul anterior, prezenta promisiune va fi rezolutionata de plin drept,
parti le f i ind repuse in situatia anterioara semnarii promisiunii, promitenta societate vanzatoare
restituind promitentei societati cumparatoare plata Avansului achitat de aceasta, parti le
contractante nemaiavand niciun fel de pretenti i una impotriva celeilalte.

Noi, parti le contractante, am luat la cunostinta de clauzele penale inscrise mai sus si suntem
.* de acord cu acestea.
- 

i:: lLr-,_ 1,1,.:rrl de forta majora se aplica prevederile Codului Civil, in sensul ca raspunderea parti i
: ., Fl,t_"_,lfl_utyrata 

cand prejudiciul este cauzat de forta majora. Prin forta majora se intelege
! ,"* F-Yil]l.llul 

produs independent de voinia partilor, imprevizibil si de neinlaturat aparut du[a
{ *i1 ,- /gT,:1"" ,in 

vigoare a contractului care impiedica executarea integral sau partial a obligatiilor ce= 
"'"'.li$.9curg din prezentul contract. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca numai daca

, .,:io*lbeq|ta 
o face cunoscuta celeilalte parti contractante in termen de 10 zile de la aparitie, prin fax,

:*F" email, sau post/curier rapid. Pariea care invoca aparit ia cazului de forta majora are obligatia ca, in
termen de maximum 21 (douazecisiunu) zile de la data aparit iei fortei majore, sa faca dovada
existentei acesteia printr-un certificat emis de Camera de Comert ii industrie, potrivit
reglementarilor legale in vigoare, sau printr-un alt document emis de o autoritate competenta, in
caz contrar partea nu va fi exonerata de raspundere pentru neexecutarea obligati i lor contractuale.
Parti le sunt de acord ca, in cazul in care una dintre parti este impiedicata sa-si execute obligati i le,
datorita. imprejurarii ca se afla in carantina, izolare la domicil iu sau in timpul tratamentului meOical,
pentru infectia cu Coronavirus, acest caz reprezinta forta majora, in sensul prezentului articol.
Documentul eliberat de autoritati le romane competente care atesta una din situati i le anterior
mentionate, esie documentul probator alfortei majore.

Totodata, parti le sunt de acord ca in termen de 10 (zece zile) de la data incetariifortei majore
sa se incheie contractul de vanzare in conditi i le precizate mai sus.

Noi, parti le contractante, declaram ca inainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul
acestuia' el corespunde vointei noastre exprimata l iber si neviciat, conditi i le f i ind stabil ite de comun
acord.

Aceasta conventie va fi incheiata in l imbile romana si engleza. In cazul in care exista vreun
conflict de semnificatie sau interpretare intre textul in l imba romana si cel in alte l imbi al acestor
documente, atunci in sensul acestei conventii versiunea in l imba romana va prevala si, in
eventualitatea oricarui diferend, versiunea in l imba romana va fi folosita peniru interpretarea
sem n if icatiei documentelor.

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original si patru duplicate la SPN ll ie Victor Florea din
municipiul Craiova, strada Dezrobiri i  numarul 1D, judetul Doli, din care originalul si un duplicat
pentru arhiva biroului notarial, un duplicat pentru Oipt si doua iluplicate pentru parti.

PROMITENT VANZATOR,

FORD ROMANIA SA
reprezentata de
PEARSON IAN CHARLES

PROMITENT CUMPARATOR.

AZALIS S.R.L.
reprezentata de
BERCEANU CRISTI
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ROMANIA 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici 
Societatea Profesionala Notariala ILIE VICTOR FLOREA 
Licenta de functionare nr.: 2355/2073/03.12.2013 
SEDIUL: Craiova, Str. Dezrobirii nr. 1D, Jud. Dolj 
0.D.D.C.P. :1522 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr /3 
Anul 2020, luna iunie, ziva 05 

Subsemnatul, Me Victor Florea, Notar Public, cu sediul biroului in municipiul Craiova, strada 
Dezrobirii, numarul 10, judetul Dolj, m-am deplasat la adresa: municipiul Craiova, strada Henry 
Ford (1863-1947), numarul 29, judetul Dolj, unde am gasit pe: 

PEARSON IAN CHARLES, 
director general al societatii FORD ROMANIA SA, cu sediul social in 

municipiui Uraiova, strada Henry Ford (1863-1947), numarul 29, judetul Dolj, numar de ordine in 
Registrul Comertului J16/3150/1994, CU! R06488696, reprezentant in baza Procesului verbal/dip 
data de 03.04.2020, 

In calitate de promitent vanzator, 
BERCEANU CRISTI, cu domiciliul in 

.or ai societatii HZ.ALlb 	 persoana Jurtql% 
romana, cu sediul in municipiul Craiova, Calea Bucuresti numarul 137D, judetul Dolj, numarde 
ordine in Registrul Comertului J16/443/17.05.2002, CUI R014642582, reprezentant in baza 
Hotararii AGA numarul 8/05.06.2020, 

In calitate de promitent cumparator, 
care, dupa ce au citit actul, au declarat ca i-au inteles continutul, ca cele cuprinse in act 

reprezinta vointa or, au consimtit la autentificarea prezentului inscris si au semnat unicul exemplar 
Si anexa. 

Consimtamantul cetateanului strain a fost luat in limba enqleza, in prezenta traducatorului 
autorizat PARVAN DANIELA-ROXANA, 

in temerul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici si a activitatii notariale numarul 36/1995 
republicata cu modificarile ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTULINSCRIS. 

S-a perceput taxa OCPI de 75 lei cu chit. nr. 566399/2020. 
S-a perceput onorariul de 9.582 lei + TVA de 1.820,58 lei cu bon fiscal  OIP  /2020. 
Th. de G.P.V. 

NOTAR PUBLIC, 	 TRADUCATOR, 
Hie Victor Florea 	 Parvan Daniela-Roxana 

Prezentul duplicat s-a intocmit in patru exemplare de Hie Victor Florea, notar public, astazi, 
data aut ntificarii actului, si are aceeasi forta probanta ca originalul si constituie titlu executoriu in 
conditiile egii. 

NO R,PEIBILC-N. 
Hie fp-1pr Flor,ea, 
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AZALIS S.R.L. 
CUI 14642582 
Telefon/Fax 0251 466 024 
E-mail office@azalis.ro  

Nr. 97/ 31.07.2020 

- MARIA M. ' ALIS GAZ 
Conducem impreunci 

Catre '•••• ...... 	...... 	,,,,, „.„ ........ 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoiu — dlui Director Executiv — lonut Cristian Galea 
In atentia: Domnului Primar — Mihail Genoiu 

Stimate Domnule PRIMAR, 

Subscrisa AZALIS S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 137 D, jud. Dolj, telefon/fax 
0251/466024, inregistrata la Registrul Comeaului Dolj sub numarul J16/443/2002, cod fiscal RO 
14642582, reprezentata legal prin dl. Berceanu Cristi, in calitate de Director General, denumita aid i „AZALIS 
S.R.L.", In calitate de cumparator al Innobilului Bloc 29A, proprietatea FORD, situat in Craiova str. Calea Bucuresti nr. 
49, inscris in Carte Funciara Nr. 230885-C1 Craiova; 

Avand in vedere: 

(i). Adresa dumneavoastra nr.59808,60371/06.05.2020; 

(ii). Calitatea de superficiar a Ford Romania asupra terenului pe care se afla construit imobilul aratat mai sus, drept 
de superficie ce I-au dobandit in baza contractului de superficie cu titlu oneros nr. 14P, din 18/07/2019 si inscris in 
Cartea Funciara Nr. 230885 Craiova; 

Calitatea de concesionar a Ford Romania al terenului in suprafata de 451 mp situat in Craiova (cu destinatie 
parcare), Calea Bucuresti, adiacent Blocurilor 29A si 29B (cu precizarea ca aceasta suprafata de teren reprezinta 2 
parcari: parcarea adiacenta Blocului 29A in suprafata de 228,4 mp si parcarea adiacenta Blocului 29B in suprafata 
de 225,57 mp - asa cum rezulta din Anexa la HCL 26/2009), drept ce l-au dobandit in baza contractului de 
concesiune nr. 304/2009 si 

(iv,) Ca Ford in calitate de vanzator si Societatea Azalis SRL in calitate de cumparator au incheiat Promisiunea 
terala de vanzare cumparare autentificata sub nr. 1370/05.06.2020 — atasata, din care rezulta ca Ford Romania 

imobilul mentionat mai sus si doreste sa cesioneze cumparatorului Azalis S.R.L., totodata dreptul de 
rficie si cesiunea contractului de concesiune pentru parcarea adiacenta blocului 29 A; 

iii) Ca Ford a efectuat toate demersurile in vederea intabularii celor doua parcari asa cum acestea sunt descrise in 
-1CL 26/2009 — anexa la contractului de concesiune nr. 304/2009 si notarii in carte funciara a acestui contract de 
;oncesiune. 

In acord cu prevederile contractelor mentionate mai sus, formulam prezent4: 

SOLICITARE, 

Prin care respectuos va solicitam sa introduceti pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova in vederea obtinerii: 

(i). Acordului in vederea cesiunii contractului de superficie nr. 14P din 18/07/2019 catre noi, AZALIS S.R.L. - viitorul 
proprietar si implicit modificarea contractului de superficie in acest sens; 

(ii). Acordului in vederea cesiunii contractului de concesiune nr. 304/2009 pentru parcarea adiacenta blocului 29 A 
catre noi, AZALIS S.R.L- viitorul proprietar si implicit modificarea acestui contract in acest sens. 

Va multumim! 

Cu deosebita stima, 

AZALIS S.R.L. prin 
Cristi Berceanu — Director General 	 -../738 03 
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MINISTERUL JUSTITIEI 

tAIN  OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Adresa: Bucuresti, Bd. Unirii nr. 74, BI. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod po$tal: 030837 

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrcgonrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; 

Nr.: 1379347 

FURNIZARE INFORMATII 

AZALIS SRL 

INFORMATII DE IDENTIFICARE 
Nurnar de ordine in Registrul Comertului: J16/443/2002, atribuit in data de 17.05.2002 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/443/2002 
Cod unic de inregistrare: 14642582 
Certificat de inregistrare: B3955656, emis pe data de 19.09.2019 si eliberat la data 20.09.2019 
Adresa sediu social: Municipiul Craiova, Calea BUCURESTI, Nr. 137D, Judet Dolj 
Contacte sediu social: telefon: 0251466024 
Contacte firma: telefon: 0251466024, 0251466024 
Actul de inmatriculare i autorizare: incheiere judecatoreasca 1327/15.05.2002,JUD. DELEGAT 
Stare firma: functiune 
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata 
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 09.07.2020 
Durata: nelimitata; 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de inchiriere, din data 11.06.2015 
Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 15.06.2015. 
Data expirarii dovezii de sediu: 31.102020. 
Durata sediului: 5 ani 4 luni 16 zile. 

CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 250200 LEI, integral varsat 
Numar parti sociale: 25020 
Valoarea unei parti sociale: 10 LEI 

NATURA CAPITAL 
privat autohton 100% 

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE 
Nu exista inregistrari. 

ASOCIATI PERSOANE FIZICE 
BERCEANU CRISTI 
Calitate: asociat 
Cetatenie: romand 
Stare civila: nedeclarat 
Data i locul naterii 
Sex: masculin 
Aport la capital: 250180 LEI 
Aport varsat total: 250180 LEI 
Raport generat in data de 04.08.2020 : 14:33:00 

1/23 



IL I* 
Aport varsat in LEI : 250180 LEI 
Numar parti sociale: 25018 
Cota de participare la beneficii i pierderi: 99.9920063949% / 99.9920063949% 

BERCEANU RAMONA-NICOLETA 
Calitate: asociat 
Cetatenie: romana 
Stare civila: nedeclarat 
Data si locul nasterii: 
Sex: feminin 
Aport la capital: 20 LEI 
Aport varsat total: 20 LEI 
Aport varsat in LEI : 20 LEI 
Numar parti sociale: 2 
Cota de participare la beneficii si pierderi: 0.0079936051% /0.0079936051% 

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANA JURIDICA) 
Nu exist a Inregistrari. 

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor in comun de pat* sociale (PERSOANA FIZICA) 

Nu exist a inregistrari. 

Persoane Imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
BERCEANU CRISTI 
Calitate: administrator 
Functie: nespecificata 
Cetatenie: romana 
Sex: masculin 
Data si locul nasterii: 2. ., 
Data numirii in functie: 29.06.2006 
Durata mandat: nelimitata 
Data depunere specimen semnatura: 29.06.2006 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exist a inregistrari. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exista inregistrari. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu exist a inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu exist. inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu exista inregistrari. 

Activitatea principala 
Raport general in data de 04.08.2020 14:33:00 703 
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Codul de identificare fiscala: 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. 545958 / data eliberarii: 05.08.2020 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANEJURIDICE 
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE $1 ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

Ca urmare a cererli !SPAS MARIA CRISTINA nr. 545957 din 05.08.2020 Cu domicillul in 	cu CN 	 .vand calitatea de 

imputernicit 1) si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate at autoritatilor administratiel publice locale la nr. de rol nominal unic: 

108436, se atesta urmatoarele: 
AZALIS SRL CF 14642582, cu sediul in ROMANIA, Judetul DOLJ, Municiplul CRAIOVA, Calea BUCURESTI, nr. 1371),)  figureaza in evidentele fiscale cu 

urmatoarele bunuri: 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cll. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie saslu UU1LSDAEH37098794, serie motor: UC99347, marca: 
DACIA SD LSDAE LOGAN, nr. inmatriculare: DJ77AZA, capacitate cilindrica 1390 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inciusiv , Serie sasiu W0L0SDL6884108671, serie motor: 2301773, marca: 
OPEL S-D PD11 CORSA, nr. inmatriculare: DJ11AZA, capacitate cilindrica 1248 cmc 
- Remorci, semiremorci sau rulote cu masa totala maxima autorizata: pana la 1 tona inclusiv , Serie sasiu 0321D00007, serie motor: FARAMOTOR, marca: 
INTERNAT.TRAILERS 1T31 070L9 , nr. inmatriculare: DJ12AZA, tonal 750 kg 
- Constructiesituata/e in zona , cladire, nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 22543.00 lei, situata in Strada 13 SEPTEMBRIE, nr. 15, completare: 

NR INV RN/263 CABINA OPERATOR GPL, Data constructiel: 
Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu UU1LSDAEF43919939, serie motor: UH47139, marca: 

DACIA SD LSDAE LOGAN, nr. inmatriculare: DJ17AZA, capacitate cilindrica 1390 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete Si autoturisme cu cap. cll. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu TMBCA61Z7C8016132, serie motor: 018606, marca: 
SKODA 1Z AACHGAX01 OCTAVIA, nr. inmatriculare: DJ13AZA, capacitate cilindrica 1595 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete Si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu TMBCA61Z5C8015903, serie motor: 018590, marca: 
SKODA 1Z AACHGAX01 OCTAVIA, nr. inmatriculare: DJ44AZA, capacitate cilindrica 1595 cmc 

- Teren intravilan (zona A), avand categoria "Terenuri cu constructir, cu suprafata de 1182.25 mp total, din care 677.00 mp ocupati, 505.25 mp neocupati 
Cu impozit 0.9113 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Bulevardul Gheorghe Chitu, nr. 45, nr. cadastral 215104 

- Constructiesituata/e in zona , nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 379701.00 lei, sltuata in Strada -, completare: NR INV RN/44 ROCADA, T91, 
P11-12, ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA, nr. cadastral 205147, Data constructiel: 

- Teren extravilan (zona I), avand categoria 'Terenuri cu constructli extravilan", cu suprafata de 3822.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 3822.00 mp 
neocupati Cu impozit 0.0032 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada -, completare: T91, P 11-12, C.F. nr. 205147, tarlaua 91, parcela 11-12, nr. 

cadastral 205147 

- Teren extravilan (zona I), avand categoria "Arabil extravilan", cu suprafata de 346.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 346.00 mp neocupati cu 
impozit 0.0053 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada -, completare: T91, P 14, C.F. nr. 203739, tarlaua 91, parcela 14, nr. cadastral 7661/3 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu UU14SDGG548959971, serie motor: F012604, marca: 
DACIA SD 4SDGG LOGAN, nr. inmatriculare: DJ65AZA, capacitate cilindrica 1149 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie saslu UU175DGG549826043, serie motor: F015281, marca: 
DACIA SD 7SDGG LOGAN, nr. inmatriculare: DJ63AZA, capacitate cilindrica 1149 cmc 

- 
Constructiesituati/e in zona A, nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 8458.00 lei, situata in Strada Constantin Brancusi, nr. 758, completare: NR 

INV RN/404 CABINA OPERATOR GPL, Data constructiel: 
Constructiesituata/e in zona , nerezidentiala, avand o valoare Impozabila de 5478.00 lei, situata in Strada Riului, nr. 18, completare: NR INV RN/398 

CABINA OPERATOR GPL, Data constructiei: 

Vehicule cu doua axe Masa de cel putin 18 tone Vehicule Cu alt slstem de suspensie , Serie sasiu WMA06XZZ5EM645514, serie motor: 5053724252372
4, 

Versiune ProTaxl: Tx! 2020.06.161 	
Tiparit de: IONITA ANA-MARIA, 05.08.2020, 16:00:43, pag. 1/2 

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



/ . orci, semlremorci sau rulote Cu masa totala maxima autorizata: peste 5 tone , Serie sasiu UV93SC29PE9SH1560, serie motor: marca: SCHRADER Z- 
A 27-39/4 SCH2I 4 , nr. inmatriculare: DJ32AZA, tonal 34000 kg 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme Cu cap. cil. de pana la 1600 cmc incluslv , Serie sasiu UU14SDAG452225614, serie motor: F294044, marca: 
DACIA SD 4SDAG LOGAN, nr. inmatriculare: DJ85GEP, capacitate cilindrica 1149 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cll. de pana la 1600 cmc inclusiv,  , Serie sasiu TMBEA6NJIGZ152365, serie motor: 987262, marca: 
SKODA Si ABCHYAX01 FABIA, nr. inmatriculare: DJ09AZA, capacitate cillndrIca 999 cmc 

- Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc , Serie saslu W0D2221781A292441, serie motor: FARA, marca: MERCEDES-BENZ 221 PI 7UP1 
AMG S 63 4MATIC, nr. inmatriculare: DJ22AZA, capacitate cllindrica 5461 cmc 

- Teren intravilan (zona C), avand categoria 'Terenuri cu constructii", Cu suprafata de 3317.00 mp total, din care 353.96 mp ocupati, 2963.04 mp 
neocupati cu impozit 0.4714 lel/mp, conform HCL 473/2019, situat in Bulevardul Nicolae Romanescu, nr. 78-80, completare: 78-80, nr. cadastral 226921 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv,  , Serie sasiu TMBAB9NP6H7513460, serie motor: 310188, marca: 
SKODA 31 AACZEAX01 SUPERB, nr. inmatrIculare: DJO2AZA, capacitate cilindrica 1395 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv,  , Serie sasiu TMBAB9NP9H7040315, serie motor: 306085, marca: 
SKODA 3T AACZEAX01 SUPERB, nr. inmatrIculare: DJ33AZA, capacitate cilIndrica 1395 cmc 

- Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, Serie sasiu WOLF7AIAI EV63862I , serie motor: CI 76971, marca: OPEL F7 
Al A6 VIVARO, nr. inmatriculare: DJO6AZA, capacitate cIllndrica 1995 cmc 

- Constructiesituatke in zona C, nerezidentiala, avand o valoare impozabIll de 4248.00 lei, situata in Strada POTELU, nr. 106, completare: NR INV RN 
/270 CABINA FIBRA SINTETICA, Data constructiei: 

- Constructiesituata/e in zona A, nerezidentiala, avand o valoare impozabill de 4248.00 lei, situati in Strada ANUL 1848, nr. 87, completare: NR INV 
RN/387 CABINA FIBRA SINTETICA, Data constructiei: 

- Constructiesituata/e in zona B, 120.64 MP, nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 518484.00 lei, situata in Calea SEVERINULUI, nr. 45-47, 
completare: cladire statie P+1, nr. cadastral 223804, Data constructiel: 

- Teren intravilan (zona B), avand categoria "Terenuri cu constructir, cu suprafata de 1408.00 mp total, din care 120.64 mp ocupati, 1287.36 mp 
neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Calea SEVERINULUI, nr. 45-47, nr. cadastral 223804 

- Teren intravilan (zona B), avind categoria "Terenuri cu constructil", Cu suprafata de 203.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 203.00 mp neocupati Cu 
impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Calea SEVERINULUI, nr. 9E, nr. cadastral 22814 

- Teren intravilan (zona B), avand categoria "Terenuri cu constructir, Cu suprafata de 294.50 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 294.50 mp neocupati Cu 
impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Calea SEVERINULUI, nr. 18J, nr. cadastral 22437 

- Teren intravilan (zona B), avand categorla 'Terenuri cu constructir, cu suprafata de 2424.00 mp total, din care 325.00 mp ocupati, 2099.00 mp 
neocupati cu impozit 0.6889 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada PELENDAVA, nr. 21-21A, nr. cadastral 215510 

- Teren intravilan (zona A), avand categoria "Terenuri cu constructir, Cu suprafata de 316.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 316.00 mp neocupati cu 
impozit 0.9113 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada Vasile Carlova, nr. 17 

- Constructiesituata/e in zona D, 139 MP, nerezldentiala, avand o valoare ImpozabilA de 274008.00 lei, situata in Strada PELENDAVA, nr. 21-21A, 
completare: Cl - MIIMARKET, Data constructiei: 

- Constructiesituati/e in zona ID, 186 MP, nerezidentiala, avAnd o valoare Impozabila de 178169.00 lei, situata in Strada PELENDAVA, nr. 21-21A, 
completare: C3-SPALATORIE AUTO, HALA SERVICE, Data constructiei: 

- Teren IntravIlan (zona A), avand categorla*Terenurl Cu constructil", cu suprafata de 795.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 795.00 mp neocupati Cu 
impozit 0.9113 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada ANUL 1848, nr. 98a, nr. cadastral 15057 

- Constructiesituata/e in zona A, nerezidentiala, avand o valoare impozablli de 151668.14 lel, situata in Strada ALEXANDRU MACEDONSKI, nr. 49, 
completare: CONSTRUCTIE Cl - P+M, nr. cadastral 18945-C1, Data constructiel: 

- Teren intravilan (zona A), avand categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 1360.00 mp total, din care 288.00 mp ocupati, 1072.00 mp 
neocupati cu Impozit 0.9113 lel/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada ALEXANDRU MACEDONSKI, nr. 49, nr. cadastral 18945 

- Teren intravilan (zona A), avand categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 13.00 mp total, din care 0.00 mp ocupati, 13.00 mp neocupati cu 
impozit 0.9113 lei/mp, conform HCL 473/2019, situat in Strada BUJORULUI, nr. 22, completare: COTA DE 1/9 din 117 mp parcare supraterana, nr. 
cadastral 234228 

- Vehicule cu trei axe Masa de cel putin 26 tone Vehlcule cu alt sistem de suspensie , Serie saslu WDB9302041L470591, serie motor: 00696967, marca: 
MERCEDES-BENZ, nr. inmatriculare: 0175LUK, capacitate cllindrica 11946 cmc 

- ConstructiesItuatale in zona, mixta, avind o valoare Impozabila de 5348023.74 lel, situat in Bulevardul Gheorghe Chltu, nr. 45, completare: IMOBIL 
S+D+P+3, Sc=677 mp, Sd=3762 mp, Data constructiel: - 

La data de intai a lunii urrnitoare eliberArll prezentulul certlfIcat de atestare lima, nu figureazi in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare 
de plata') catre bugetul local, conform declaratlilor depuse si evldentelor existente la data intocm1r11. 

In cazul utilizarli pentru deschlderea procedurii de lichldare/Insolventa/fallment/dizolvare/fuziune/absorbtle/ divizare/privatizare certificatul se 
elibereaza Cu debite. in documentul de finalizare a proceduril se inscriu in sarcina cui ram:in debitele, lar documentul se comunica, in copie, organului 
fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Pentru instrainarea dreptului de proprletate asupra cladlrilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor cc se instraineaza trebuie sa 

prezinte certificate de atestare fiscala prin care sä se ateste achltarea tuturor oblIgatillor de plata datorate bugetului local al unitatli administrativ-teritoriale 
in a caret raza se afla inregistrat fiscal bunul cc se instraineazi. Pentru bunul cc se instraineaza, proprietarul bunului trebuie si achite impozitul datorat 
pentru anul in care se instraineall bunul, cu exceptla cazulul in care pentru bunul cc se instraineazi impozitul se datoreaza de alta persoand decal 
proprietarul. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 
207/2015 privind codul de procedurA fiscali, cu modificarile i completarlle ulterloare sunt nule de drept. 

PrecizAm ca prezentul certlficat nu constitute tItiu de
/ 
 proprietate sl nu confera aceasta calitate. 

.  
Alte mentiuni ale organului fiscal local: 	 
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Numar de inregistrare ca operator de date Cu caracter personal 16412. 
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