
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului 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.112359/2020, raportul nr.114879/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.115732/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Ford România S.A.;  

   În conformitate cu prevederile 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.a, 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 obiectului contractului de concesiune nr.304/02.03.2009 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România 
S.A., având ca obiect terenul în suprafaţă de 454,11 mp, situat în municipiul 
Craiova, Calea Bucureşti, adiacent blocurilor 29A şi 29 B, în sensul diminuării 
suprafeţei, de la 454,11 mp, la 227 mp, ca urmare a cedării, către S.C. Azalis 
S.R.L., a terenului aferent parcării blocului 29 A, potrivit promisiunii bilaterale 
de vânzare-cumpărare, autentificată sub nr.1370/2020. 

Art.2. Se aprobă concesionarea către S.C. Azalis S.R.L. a terenului în suprafaţă de 234 
mp, situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.49 A, aferent parcării 
blocului nr.29 A, identificat conform planului anexă la prezenta hotărâre, ce face 
obiectul promisiunii  bilaterale de vânzare-cumpărare, în aceleași condiții și 
având aceeași durată, conform contractului de concesiune nr.304/02.03.2009.  

     Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de concesiune nr.304/2009, precum și contractul de 
concesiune ce urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Azalis 
S.R.L. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.26/2009 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă, către Ford România S.A., a unui teren situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti-în faţa blocurilor 29 A şi 29 B. 

Art.5. 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. 112359/05.08.2020                              
 

Referat de aprobare  

 

               la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
           nr. 304/02.03.2009 încheiat între Consiliul Local al Muncipiului 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 dreptul de folosinţă asupra terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.49, pe care este 
edificată construcţia - bloc  29A,  proprietatea S.C. FORD  ROMÂNIA S.A. 
 Totodată, S.C. FORD ROMÂNIA S.A. deţine în concesiune, în baza contractului de 
concesiune nr. 304/2009, terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 454,11 mp, din faţa blocurilor 29A şi 29B, str. Calea Bucureşti,  format din două 
loturi de teren separate, un lot situat în faţa blocului 29A şi un lot situat în faţa blocului 29B, în   
în vederea amenajării unor parcări, pentru o perioadă de  49 de ani.  
 S.C. Ford România S.A., prin cererea nr.110236/2020, ne face cunoscută intenţia de   
vânzare a blocului nr.29A, edificat pe terenul ce face obiectul contractului de superficie nr. 
14P/2019 către S.C. Azalis S.R.L., conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare 
autentificată sub nr. 1370/05.06.2020, solicitând, în acelaşi timp şi cedarea terenului aferent 
parcării din faţa blocului 29A. 
  De asemenea, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.110348/2020, S.C. Azalis S.R.L. solicită preluarea  terenului aferent parcării din faţa 
blocului 29A, ca urmare a intenţei de cumpărare a imobilului situat adiacent acestei parcări. 
 În ceea ce priveşte lotul de parcare din faţa blocului 29B, acesta va rămâne  în 
continuare în folosinţa  S.C. Ford România S.A.  
 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, coroborate cu 
prevederile art. 10 alin. 2 din contract, este necesară şi oportună promovarea proiectului de 
hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 304/02.03.2009 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A în sensul diminuării 
suprafeţei de teren concesionată către S.C. FORD ROMÂNIA S.A. cu suprafaţa de teren 
aferentă parcării din faţa blocului nr.29A, str. Calea Bucureşti, nr. 49A şi concesionării acesteia 
către S.C. AZALIS S.R.L., potrivit promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată 
sub nr. 1370/2020 

 

 
                                                      Director Executiv,                                             



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                      Primar  

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               Mihail Genoiu       

Nr. 114879/10.08.2020                               
 
 
 

Raport 
        privind modificarea contractului de concesiune nr. 304/02.03.2009 încheiat între  
             Consiliul Local al Muncipiului 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 dreptul de folosinţă asupra 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Calea 
Bucureşti, nr.49, pe care este edificată construcţia - bloc  29A,  proprietatea S.C. FORD  
ROMÂNIA S.A. 
 Totodată, prin  Hotărârea  Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr. 26/2009 
s-a aprobat concesionarea către S.C. Ford România S.A. a terenului ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 454,11 mp, situat în faţa 
blocurilor 29A şi 29B, str. Calea Bucureşti, hotărâre în baza căreia s-a încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România S.A. contractul de 
concesiune nr.304/02.03.2009, pentru o perioadă de  49 de ani.  
 Terenul din faţa blocurilor 29A şi 29B a fost concesionat în vederea amenajării 
unor parcări, fiind format din două loturi de teren distincte, un lot situat în faţa blocului 
29A şi un lot situat în faţa blocului 29B.  
 Facem menţiunea că pe perioada derulării contractului de concesiune 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 face cunoscută intenţia de 
vânzare a blocului 29A, str. Calea Bucureşti, nr.49, edificat pe terenul ce face obiectul 
contractului de superficie nr. 14P/2019 către S.C. Azalis S.R.L., solicitând, în acelaşi 
timp, pe lângă transmiterea dreptului de superficie asupra terenului de sub blocul 29A şi 
cedarea contractului de concesiune pentru terenul aferent parcării din faţa blocului 29A 
către S.C. Azalis S.R.L., viitorul proprietar al blocului nr.29A. 
 De asemenea, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.110348/2020, S.C. Azalis S.R.L. solicită preluarea  terenului aferent parcării din faţa 
blocului 29A, după perfectarea actelor privind cumpărarea blocului 29A, S.C. Azalis 
S.R.L. urmând să folosească si parcarea aferentă acestui bloc. 

 



 

 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.  
 În ceea ce priveşte lotul de parcare din faţa blocului 29B, S.C. Ford România S.A. 
a manifestat  intenţia ca acesta să  rămână în continuare în folosinţa sa.  
 Terenul ce a fost concesionat, în suprafaţă de 454,11 mp, aferent celor două 
parcări aparţine domeniului privat al municipului Craiova şi face parte din terenul în 
suprafaţă de 712,79 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
183/2009 anexa 2 poz. 29. 
 Pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale separate pentru cele două parcări, 
respectiv parcarea adiacenţă blocului 29A şi parcarea adiacentă blocului 29B şi totodată 
în vederea intabulării în cartea funciară a celor două terenuri, şi implicit intabularea 
contractelor de concesiune, este necesar acordul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
 În acest sens, au fost întocmite planurile de aplasament şi delimitare pentru fiecare 
lot de teren în parte, astfel: 

−−−− pentru terenul aferent parcării din faţa blocului 29A, str. Calea Bucureşti, 
nr.49A, din măsurători a reieşit suprafaţă de 234 mp, iar din acte 228,54 mp; 

−−−− pentru terenul aferent parcării adiacentă blocului 29B, str. Calea Bucureşti, 
nr.53A din măsurători a reieşit suprafaţă de 227 mp, iar din acte 225,57 mp. 

 Diferenţele dintre suprafeţele rezultate în urma măsurătorilor şi suprafeţele din 
acte pentru cel două loturi de teren se încadrează în limita admisă de 15% în plus, 
conform reglementarilor tehnice(Ordinul nr.700/2014 al ANCPI privind Regulamentul 
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară) şi a legistaţiei 
în vigoare (Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare), asftel că, se impune 
corectarea acestora şi în acte.   
 Concluzionând, în sensul celor relatate, este necesară modificarea contractului de 
concesiune nr. 304/02.03.2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. FORD ROMÂNIA S.A în sensul diminuării suprafeţei de teren concesionată către 
S.C. FORD ROMÂNIA S.A. cu suprafaţa de teren aferentă parcării din faţa blocului 
nr.29A, str. Calea Bucureşti, nr. 49A şi încheierii unui nou contract de concesiune între 
Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L. pentru terenul aferent parcării din faţa 
blocului nr.29A, Calea Bucureşti, nr. 49A, după perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două părţi. 
 Având în vedere cele menţionate, 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, coroborate cu prevederile art. 10 alin. 2 şi art. 15 din contract, 
propunem  spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 



 - modificarea contractului de concesiune nr. 304/02.03.2009 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A., având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 454,11 mp, situat în municipiul Craiova, str. Calea 
Bucureşti, adiacent blocurilor 29A şi 29 B, în sensul diminuării suprafeţei de la 454,11 
mp la 227 mp, ca urmare a cedării către S.C. Azalis S.R.L. a terenului aferent parcării  
blocului 29A, potrivit promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată sub nr. 
1370/2020;  
 -  concesionarea către S.C. Azalis S.R.L. a terenului în suprafaţă de 234 mp, situat 
în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 49A, aferent parcării blocului nr.29A, 
identificat conform planului anexă la prezentul raport, ce face obiectul  promisiunii 
bilaterale de vânzare-cumpărare, în aceleaşi condiţii şi având aceeaşi durată, conform 
contractului de concesiune nr.304/02.03.2009;  

         -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 304/2009 şi contractul de concesiune ce va fi 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Azalis S.R.L.; 
 -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.26/2009; 

 
 
  

                 Director Executiv                                                       Pt. Şef Serviciu  

               Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Victor Costache 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Întocmit 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 115732/11.08.2020 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare nr.112359/04.08.2020 şi Raportul nr.114879/10.08.2020 al 
Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 

− Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009 
− Contract de concesiune nr.304/2009, prevederile art.10 alin. 2 şi art. 15 din contractul 

de concesiune; 
 -   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 concesiune nr. 304/02.03.2009 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 454,11 mp, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, 
adiacent blocurilor 29A şi 29 B, în sensul diminuării suprafeţei de la 454,11 mp la 227 
mp, ca urmare a cedării către S.C. Azalis S.R.L. a terenului aferent parcării  blocului 
29A, potrivit promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată sub nr. 
1370/2020;  
 -  concesionarea către S.C. Azalis S.R.L. a terenului în suprafaţă de 234 mp, situat 
în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 49A, aferent parcării blocului nr.29A, 
identificat conform planului anexă la prezentul raport, ce face obiectul  promisiunii 
bilaterale de vânzare-cumpărare; 
 
 
 
                                                      Director Executiv,          



/e) et.0 C9- 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA /2.. 

,oefri Ex 74 4 
HOTARAREA NR. 26 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in edinta ordinara din 
29.01.2009; 

Avand in vedere raportul nr.8462/2009 intocmit de Directia Patrimoniu prin care 
se propune darea in folosinta gratuita, catre Ford Romania S.A., a unui teren situat in 
municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti — in fata blocurilor 29A si 29B si rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local at Municipiului Craiova nr.41, 42, 43, 
45, 46/2009. 

In confonnitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, Cu modificarile 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3 si art.61 . 
din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba concesionarea prin negociere directa, catre Ford Romania S.A a 
terenului in suprafata de 454,11 mp, ce apartine domeniului privat 
municipiului Craiova, sittlat in str.Calea Aucuresti, aferent blocurilor 29A si 
29B, identificat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, 
in vederea amenajarii unei parcart 
Lucrarile de investitii necesare amenajarii obiectului concesiunii, cad in sarcina 
concesionarului. 

Art.2. Redeventa va fi stabilita prin negociere directa, avand. ca  pre t de pornire tariful 
stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 263/2008. 
Durata concesiunii e.ste pe perioada desfasurarii activitatii Ford Romania S.A., 
in municipiul Craiova, dar nu mai mutt de 49 de ani. 

Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Craiova sa incheie contractul de 
concesiune. 

Art.5. Primartil Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciiil 
Administratie Publica Locala, Directia Patrimoniu, Directia Economico-
Financial-a si Ford Romania S.A vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 304/02.03.2009 

Cap.! PARTILE CONTRACTANTE 

intre: 
• Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. Alexandru loan Cuza nr. 7. reprezentat 

prin Primar, ec. ANTONIE SOLOMON, in calitate de Concedent pe de o parte p 

• FORD ROMANIA SA, Cu sediul in Str. Caracal nr. 119, Craiova Jud. Dolj, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului Craiova sub nr. J16/3150/1994, cod fiscal RO 6488696, 
reprezentata in mod legal de DI.Dionisio Campos, Director General, in calitate de Concesionar. 
pe  de alto parte. 

in continuare in mod individual „Partea" Si in mod colectiv „Partile" 

Preambul 

(A) Avand in vedere, prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea 
nr.22/2007, si ale H.G.nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G.nr.54/2006; 

(B) Avand in vedere, prevederile derogatorii de la regimul atribuirii prin licitatie publica a 
contractelor de concesiune ale Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrdrilor de 
constructii, modificata si completata. de Legea nr.376/2006; 

(C) Avand in vedere, prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
26/21.01.2009(denumita in continuare „HCL 26/2009"), prin care s-a aprobat concesionarea prin 
negociere directa a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Craiova situat in Craiova, Calea 
Bucuresti, adjacent blocurilor 29A si 29B, atasata ca Anexa 1 la prezentul, precum si prevederile Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 263/15 mai 2008 privind taxele locale; 

(D) Avand in vedere avizul de legalitate nr. 52 din data de 09.02.2009 al Prefectului Dolj Cu 
vire la HCL 26/2009, inaintata catre Institutia Prefectului Judetului Dolj cu adresa nr. 52/02.02.2009 in 

exercitarii controlului de tutela; 
(E) Avand in vedere, dispozitiile art. 36 ali.1 si 2, lit.c coroborat cu alin.5 lit, a si b. art.62 

alit-1.1, art. 120-123 din Legea 215/2001 privind administratia publica localã, republicata, si 
(F) Avand in vedere, prevederile art.136, aim. 1 si art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedura Fiscalk republicata, modificata prin OUG 19/2008, 

s-a incheiat prezentul contract de concesiune (denumit in continuare .,Contractur). 

Cap.!! OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Art.1 - (1) Obiectul Contractului ii constituie concesionarea prin negociere directa a terenului apartinand 
domeniului privat al municipiului Craiova, in suprafata totala de 454,11 mp, situat in Craiova, Calea 
Bucuresti, adiacent blocurilor 29A si 29B, mentionat in HCL 26/2009 si in planul anexat acesteia 
(denumit in continuare „Terenul") pentru scopul realizarii Investitiei, definita in art. 5(2) de mai jos. Con-
cedentul este obligat sã predea Concesionarului Terenul in starea care se gaseste la data semnarii prezen-
tului si liber de once sarcini, in termen de maximum 5 zile de la incheierea prezentului Contract, pe baza 



de proces verbal de predare-primire semnat de reprezentantii ambelor Parti, in mod substantial in forma

prevazuta in Anexa 4la prezentul Contract.
(2) Obiectivul Concedentului il constituie exploatarea eficace, in regim de continuitate. a Terenului

concesionat.
(3) in derularea contractului de concesiune, Concesionarul va utiliza urmitoarele categorii de bunr-rri:

a) bunuri cle retur - Terenul in suprafali totala de 454,11 mp identificat conform art. 1(1) din

contractul de concesiune.
b) bunuri proprii - bunurile (masini, echipamente, etc) care aparlin Concesionarului 9i sunt

utilizate de cdtre acesta pe durata concesiunii.

Cap.III TERMENUL
Art.Z - (l) Durata concesiunii Terenului este cea prevazuta in art. i din HCL 2612009. respectiv perioada

desfasurarii activitatii Concesionarului in Municipiul Craiova,faraa depasi 49 de ani de la data semnarii

prezentului, conform studiului de oportunitate realizat de catre Concedent.

i2; Prezentul contract de concesiune poate fi prelungit prin acordul pd4ilor pentru o perioada egald cr-r cel

mult iumatate din durata sa iniliala, in conditiile legii.

YAP.IV REDEVENTA. GARANTIA. TERMENE DE PLATA

Art.3 - (1) Redeventa la care este obligat Concesionarul in legatura cu Terenul concesionat pentru anul

2009 este cea negociata intre Pdr{i conform Procesului Verbal de negociere nr. 217721 16.02.2009 atasat

ca Anexa 2laprezentul Contract, respectiv I leu 11 mp/lunl.
(2) Redevenla anuald corespunzatoare anului 2009 este de 4541 lei, calculandu-se in functie de suma

lunara prevazuta la alineatul (l) de mai sus si numarul de luni de la data semnarii prezentului Contract si

pana la finalul anului calendaristic 2009.
(3) Redevenla anuala se va achitain2 rate semestriale egale, cel mai tdrziu pina in urmatoarele date:

- rata I (redevenla pentru sem. I) pdna la data de 3l martie a fiecirui an
- rata II (redevenla pentru sem.ll) pdna la data de 30 septembrie a fiecdrui an.

Pentru semestrul I al anului 2009, redeventa va fi calculata proportional cu numarul de zile scurs de Ia

semnarea Contractului si pana la 30 iunie 2009 si va fi in suma de 1816 lei, urmand a fi achitata pana la

data de 31 martie 2009. Pentru semestrul ll al anului 2009. redeventa va fl de 2725 lei si va fi achitata
pana la data de 30 septembrie 2009.
(4) Pentru anii urmdtori, incepdnd cu 2010. prelul unitar al concesiunii prevdzut la art.3(1) 9i in mod

!.espunzdtor redevenla anuali, prevdzutd la art.3(2), se vor actualiza in funclie de indicele prelurilor de

ionsum comunicat de Institutul Nalional de Statistica gi de HotarArile Consiliului Local al MunicipiulLri

Craiova, ce vor fi adoptate in acest sens.
(5) Pentru depagirea termenelor de plata a ratelor semestriale ale Redeventei mentionate la afi. 3(3).

Concesionarul va plati majordri de intdrziere calculate conform actelor normative in vigoare si aplicabile

la data plalii. Partile convin in mod expres ca majordrile de intdrziere, si sumele restante cu titlu de Rede-

venta. nu vor putea fi retinute de catre Concedent din Garantia mentionata mai jos decat dupa expirarea

unui termen de 30 de zile de la notificarea in acest sens a Concesionarului de catre Concedent confbrm

alineatului (6) de mai jos.
(6) Garan{ia in sumi de 4541 lei constituita conform art.56 (l) din O.U.G.nr. 5412006 privind regirnr-rl

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica (denumita in continuare ,.Garantia") va putea fi

executata de catre Concedent, in condiliile art. 56 (2) din aceastd ordonan!6, pentru plata majoririlor de

intdrziere sau a sumelor datorate de Concesionar, in baza prezentului contract de concesiune. Partile

convin in n-rod expres ca Garantia nu va putea fi executata de catre Concedent decat la expirarea unui

termen de 30 de zile de Ia transmiterea unei notificari prealabile catre Concesionar. cu indicarea siiustifi-
carea sumelor restante, fiind inteles ca Concesionarul nu va fi tinut la plata niciunei alte penalitati,



' 
majorari. daune-interese ori altele asemenea care sa depaseasca. in mod individual sau cumulat. vaioarea

Garantiei. Garantia va fi returnata Concesionarului la incetarea Contractului, in aceeasi suma. fara doban-

da. daca nu a fbst executata pana la acea data conform termenilor si conditiilor din prezentul.

CAP.V PLATA REDEVENTEI $I A GARANTIEI
ari.a - (1) plata Redevenlei se face prin virament in contul Consiliului Local numdrul

RO23TREZZgl2l300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova. Cod fiscal 4417214. sau

prin casieria Primlriei Craiova.
(2) plata Garanliei prevazute la art. 3 (7), se va efectua in termen de maxim 90 zile de la data semnarii

conrractului de concesiune, in contul Concedentului RO04TRE22915006XXX000180, deschis la

Trezoreria Municipiului Craiova, sau prin casieria Primiriei Craiova.

CAP.VI DREPTURILEPARTILOR
A) . DREPTURILE CONCESIONARULUI
Art.5 - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct. pe riscul gi pe raspunderea sa- Terenul

ce face obiectul prezentului contract de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul si solicite in condiliile legii, de la Primdria Craiova avizele 9i acordurile

necesare executirii gi expfoat6rii lucrarilor de amenajare a unei parcari pe terenul concesionat (denumita
\- .\r', conrlnuare ,,lnvestiti;"). Concedentul asumandu-si obligatia de a sprijini si de acorda intregul sau

iuport, informatiile si autorizatiile necesare, in conformitate cu prevederile legale. pentru scopr-rl obtinerii

respectivelor avize si acorduri.

t3l Concesionarul are dreptul de a folosi gi exploata Terenul si Investitia, potrivit naturii acestora 5i

obiectivelor stabilite de p[4i prin prezentul Contract, inclusiv in anexele la acesta.

B) - DREPTURILE CONCEDENTULUI
Art.6 - (1) Concedentul are dreptul sd inspecteze Terenul concesionat, cu notificarea prealabila a

Concesionarului, cu minim 5 zile lucratoare inainte de efectuarea inspectiei si fara a afecta activitatea

acestuia, sd verifice stadiul de realizare a Investiliei, precum gi modul in care este satisfhcut interesul

comunitar local prin realizarea obiectului concesiunii'
(2) prin derogare de la art. 15 de mai jos, Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilaterai patlea

reglementar6 a contractului de concesiune, din motive exceplionale ce tin exclusiv de interesul nalional

sau local. in conformitate cu legea aplicabila, cu conditia notificarii prealabile a Concesionarului- cu cel

putin 30 de zile inainte ca modificarea sa devina efectiva si a acoperirii intregului prejudiciu produs

Concesionarului ca urrnare a acestei modificari'
--'-.)'

cap.vl l  OBLIGATIILEPARTILOR
A) . OBLIGATIILE CONCESIONARULUI
Art.j (1) Concesionarul este obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de continuitate Ei de

permanen!6 a Terenului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de citre Concedent;
(Z; Con..sionarul este obligat sd exploateze in mod direct Terenul concesionat gi si pdstreze destinalia sa.

a$a cum aceasta este prevdzuta in studiul de oportunitate, Hotdrdrea Consiliului Local nr.2612009 precum

si documentatia cu privire la lnvestitie atasata ca Anexa 3 la prezentul.

(3) Concesionarul este obligat sd plateasc6 Redevenla la termenele prevdzute in Contract, precum 9i sd

transmita Concedentului xerocopiile documentelor de plat['
(4) Concesionarul este obligat sd respecte condi$ile impuse de natura
siguranfa in exploatare gi proteclia mediului.
(5) Concesionarul este obligat sd realizeze si sa exploateze Investitia.

bunului concesionat Privind

cu respectarea termenelor de
legale aplicabile.exccut le  s l a prevederilor

potrivit documentatiei cu privire la Investitie prevazute in Anexa 3 la prezentul Contract.
(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, Concesionarul este obligat sd restituie

Concedentului, in deplind proprietate, terenul prevdzut la art.l(1). in mod gratuit gi liber de orice sarcini.



(7) Concesionarul va putea continua exploatarea Terenului in noile condilii stabilite de Concedent in rnod

unilateral. potrivit art.6(2) din prezentui contract de concesiune. fdrf, ca prin aceasta sa renunte la dreptul

la a solicita acordarea de despagubiri pentru intreg prejudiciul suferit ca urmare a acestei modif-tcari. satt

va putea inceta Contractul prin transmiterea unei notificari in acest sens, si fara indeplinirea unei

formalitati suplimenta." ,uu interventia instantei de judecata. In acest din urma caz. incetarea va deveni

efectiva in termen de 30 de zile de la data notificarii si nu va afecta dreptul Concesionarului de a cere

despagubiri pentru intreg prejudiciul suferit ca urrnare a modificarii unilaterale intreprinse de Concedent.

(g) Concesionarul 
"rt"- 

obligut sa comunice Concedentului orice modificare privind datele sale de

identifrcare, precum gi alte elemente care au apdrut pe parcursul deruldrii contractului de concesir'rne 9i au

legdturd cu acesta.
(9j Concesionarul este obligat s6 realizeze Investilia conform certificatului de r-trbanism 5i ar-rtorizaliei de

construire, cu respectarea prevederilor legale'

in cazr-rl in care intervine o cauza de naturd sd conduci la imposibilitatea folosirii Terenului ori realizarii

llvestitiei, Concesionarul va notifica de indatd acest fapt Concedentului, in vederea luarii masurilor ce se

impun pentrll asigurarea continuitilii exploatarii obiectului concesiunii.

(10) Concesionarul este obligat sa inscrie prezentul Contract in Cartea Funciara af'erenta Terenulur in

termen de maxim 60 de zile de la data expirarea termenului de efectuare a intabularii Terenului prevazut

* 
in sarcina Concedentului in art. 8(5) de mai jos.

B) - OBLIGATIILE CONCEDENTULUI

Art.8. (l) Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe Concesionar in exerciliul drepturilor rezr"rltate din

prezentul contract de concesiune. In acest sens, Concedentul il garanteazain mod complet pe Concesionar

cu privire la evictiune si viciile Terenului.
(2) Concedentul este obligat s6 notifice Concesionarului aparilia oricdror imprejurdri de naturd sd aduci

atingere drepturilor Concesionarului si/sau linistitei folosinte a Terenului si/sau Investitiei de catre

Coniesionar, si sa ia toate masurile necesare in vederea limitarii si remedierii consecintelor negative

asupra drepturilor Concesionarului care ar putea rezulta din aceste imprejurari.
(3) Concedentul garanteaza in mod expres ca (i) Terenul nu face obiectr"rl niciunr"ri litigiu. revendicari.

pretentii, cereri in instanta, (ii) va apara si va despagubi Concesionarul in legatura cu orice astf-el litigitt.

revendicari. pretentii, cereri in instanta, care ar afecta dreptul acestuia de folosinta si exploatare a

Terenului si lnvestitiei, si (iii) a indeplinit toate obligatiile legale ce ii reveneau cu privire la atribuirea

prezentei concesiuni. In cazul in care oricare dintre aceste garantii se dovedeste a fi incorecta, incompleta

- -il_. in orice fel. necorespunzatoare, Concedentul va fi obligat sa despagubeasca Concesionarul cu privire

)rd intreg prejudiciul suferit ca urmare a respectivei incalcari a garantiei acordate prin prezentul.

(a) ConCedentul isi asuma in mod expres obligatia de a acorda intregul sau suport in vederea realizarii de

catre Concesionar a Investitiei, de a nu stanjeni in niciun fel exploatarea de catre Concesionar a Investitiei

si de a notifica de indata acestuia orice circumstante care afecteaza sau ar putea afecta fblosirea

si/exploatarea Terenului si/sau Investitiei de catre Concesionar.
(5) ioncedentul este obligat sa asigure reahzarea planurilor cadastrale si sa efectueze intabularea

Terenului in Cartea Funciara in termen de maxim 60 de zile de la data semnarii prezentului Contract.

cap.vIII tNCTTAnnACONTRACTULUI DECONCESIUNE

Art.9 -(1) Prezentul contract de concesiune inceteazdin urmitoarele situafii:
(a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune. daca parlile nu convin. in scris. prelungirea

acestuia, in condiliile prevazute in art.2(2);
(b) inainte de expirarea duratei contractului de concesiune daci :

l. interesul nalional sau local o impune, prin denunfarea unilaterala de cdtre Concedent. cLr plata

unei despigubiri juste gi prealabile in sarcina acestuia.



2. nu au fost respectate obligaliile contractuare de cdtre concesionar, in mod repetat si culpabil

prin reziliere de cdtre concef,ent, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului. lncetarea

va deveni efectiva in termen de r0 zile de la transmiterea de catre concedent a notificarii de

incetare, fara indeplinirea vreunei alte formalitati sau interventia instantei (pact comisoriu de

gradul IV);
3. nu au fost respectate obligaliile contractuale de cdtre concedent, prin reziliere de citre

concesionar, cu plata unei despdgubiri in sarcina concedentului. rncetareava deveni efectiva in

termen de 10 zile de la transmitlrea de catre concesionar a notificarii de incetare, fara indeplinirea

vreunei alte fbrmalitati sau interventia instantei (pact comisoriu de gradul IV);

4. in cazul imposibilit'lii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin denuntare unilaterala'

fbri obligarea Concesionarului la plata de despdgubiri catre Concedent;

5. Ia disparilia bunului concesionat, inclusiv i*ifutu limitare in situalia in care in cursul delurarii

contractului de concesiune in baza unei hotararii judecatoresti definitive si irevocabile se stabileste

obligatia restiturii Terenului cStre persoanele indreptf,lite, \nbaza legilor de retrocedare' In aceasta

situatie consiliul Local Craiova va efectua toate demersurile necesare in vederea iesirii sale din

contract si subrogarii prezentului Contract in favoarea persoanei indreptatite aratate in hotararea

judecatoreasca;
6. intervenirea unui caz deforta majora care face imposibila executarea Contractului pe o perioada

mai mare de 90 de zile, in conformitate cu art. 12 de mai jos;

7. in cazulin care concesionarul este lipsit , total sau partial, din motive independente de culpa sa

sau de forta majora, de dreptul de folosinta si/sau exploatare a Terenului si/sau Investitiei. caz rn

care concedentul va lua toate masurile posibile pentru a pune concesionarul intr-o situatie cat mai

apropiata de situatia avuta in vedere la incheierea prezentului Contract, cu respectarea prevederilor

legale, in vigoare.
(2) La incetarea. din oricare

concesiune, bunurile ce au
dintre cauzele mentionate in art.9(1) de mai sus. a contractLrlur oe

fost utilizate de Concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate

duPd cum urmeazd:
a; bunuri de retur - revin Concedentului;
b) bunuri proprii - sunt si raman in proprietatea Concesionarului'

CAP.IX SUBCONCESIONARE. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.10 (l) Concesionarul nu poate subconcesiona in orice mod obiectul concesiunii.

(2) Cesiunea contractului c6tre terli se face in condi{iile legii, la solicitarea motivata a concesionarului'
'- ,tmai cu aprobarea prealabili a Concedentului'

Cap.X FORTA MAJORA

Art.11 Nici una dintre pa4ile semnatare ale prezentului contract de concesiune nu va fi rdspunzatoare

pentru neexecutarea in termen gi/sau in mod corespunz[tor, total sau parlial a oricirei dintre obligaliile ce-

i revin, in baza prezentului iontract, dacd neexecutarea obligaliilor respective a fost cauzati de un

evenim'ent imprevizibil la data incheierii Contractului, ale cirei consecinle sunt de neinlaturat de cf,tre

partea ce-l invoc6 (cum ar fi, dar fara limitare, r6zboi, calamitali naturale, embargo' greve. etc)'

Art.l2. partea care invoca forla major[ va notifica celeilalte pdr]i, atdt aparilia. cdt 9i incetarea

evenimentului, in termen de maxim li zile. Lipsa notificdrii evenimentului decade partea care invocd

fo4a majora din dreptul de a fi exonerata de raspundere. Daca evenimentul de forta majora dureaza mai

mult de 90 de zile, oricare dintre Parti va putea inceta Contractul printr-o simpla notificare de incetare

transmisa celeilalte parti, fara interventia instantei sau indeplinirea vreunei alte fonnalitati, si f-ara vreo

obligatie de despagubire, cu exceptia achitarii obligatiilor scadente la data aparitiei evenimentului de forta

majora.



CAP. XI CLAUZE SPECIALE 
Art.13. intarzierea la plata unei rate semestriale mai mult de 60 zile conduce la rezilierea de drept a 
Contractului, fait cerere de chemare in judecata,punere in intarziere sau somatie (pact comisoriu IV), 
Primaria Craiova avand dreptul sã dezafecteze Terenul concesionat ocupat de Investitia realizata si sã 
dispund aducerea acestuia in starea initiala, pe cheltuiala exclusiva a concesionarului. indiferent eine 
realizeaza operatiunea de dezafectare. 

Art.14. Redeventa neachitata la termenul stabilit prin prezentul Contract administrativ reprezinta creanta 
bugetard jar prezentul Contract reprezintã titlu executoriu care se transmite spre executare silifa in 
termenele si conditiile prevazute de O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscalã. republicata. 
modificata prin OUG 19/2008. 

Art.15. Prezentul Contract nu poate fi modificat decat cu acordul ambelor Parti, prin act aditional la 
acesta. 

Cap.XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII 
Art.16  
(1) Prezentul Contract este guvernat de legea romana. 

Litigiile, controversele i pretemiile ce se vor naste din prezentul contract de concesiune sau in 
legatura cu el vor fi solutionate pe cale amiabild, jar in cazul in care Partile nu ajung la un acord in termen 
de 15 zile de la data inceperii negocierilor, oricare dintre acestea se poate adresa Sectiei de Contencios 
Administrativ i Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj, conform prevederilor Legii 554/2004 a 
contenciosului administrativ Cu modificarile ulterioare. 

Cap.XIII. DISPOZITII FINALE 
Art.17  
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, Cate unul pentru fiecare 
parte in contract si un exemplar pentru inregistrarea concesiunii in Cartea Funciara corespunzatoare 
Terenului. 
Urmatoarele documente fac parte integranta din prezentul contract de concesiune: 

— Hotararea Consiliului Local nr.26/2009 — Anexa nr.1 ; 
Procesul Verbal de negociere nr.21772/16.02.2009 — Anexa nr. 2; 

- Documentatie privind Investitia - Anexa 3 
- Model Proces Verbal de predare-primire Teren — Anexa 4. 
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Cristian Gale 
42,1 

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

JLz 
R/54/13.04.2020 

Catre: PRIMARIA MUNICIPIUL 

Directia Patrimoiu — dlui Director Executiv — I 

Domnului Primar — Mihail Genoiu 

Subscrisa, FORD ROMANIA S.A., cu sediul in raiova, str. 	Ford (1863-1947) 	 1200745, 

	

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J16/ 50/1994, CIF R'6488696, reprezent 	 rles 
Pearson in calitate de Director General, denu ita aid i „Ford", 

	

In calitate de proprietar al lmobilului BI c 29A situat in Craiova str. Calea Bucuresti r 	 irte 
COL'Funciara Nr. 230885-C1 Craiova; 

c; 01' 

(ii). In calitate de superficiar asupra terenului pe care se afla construit imobilul aratat nnai 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 Connertului 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. 

tc, . 
Cu deolOitanstir* 

Ian Ch-irINPearson 2- Director General, 
FORD ROMANIA S.A. 

Reg L. 1.) 	), 50, 6.11 1024. 	 CUL 5488696 	 Cap4a ociall 1.122.203 713.04 Le. 

jt, 	..1.0 • 

Va multumim! 

/ 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRI MARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

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

consillulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

NO 9001 CCUIFICAT &NC: 

DIRECTIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici 
Nr.59808, 60371/ 06: 6.  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 
acela§i 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. catre 
noul propietar, vã 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. 

	

Direc 	itiv, 	 Set' Serviciu, 

	

Cristian 	kLEA 	 Victor Costache 

intocm it, 
insp. Mihaela $troe 
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Va multunnim! 

Cu deosebita 

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

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

R/ 227 /30.07.2020 

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

t( 	°1Stimate Domnule PRIMAR, 	 A rieXe 	  

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 aici „Ford", 

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

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

Ayand 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 celor 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. 

Ziva 

onisommemminunew 
Reg. Corn.: J1613150/16.11.1994 

7/iSit 	- 0 8. 
CUI: 6488696 	 Capita! social: 1.122.203.7 	04 Lei 



PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE-CUMPARARE 

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

1947), numarul 29, judetul Dolj, numar de ordine in Registrul Comertului J16/3150/1994. CU! 
R06488696, reprezentata de director general . 	. 

Z. ALALIS S.R.L., 

a intervenit prezenta ptiiiiuiie oliateraia ae 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 DoIj, Zona Al, cu regim 
de inaltime S+P+7E+Et. tehnic, cu suprafata construita la sol 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 
DoIj, 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 Imobilul-Bloc la momentul semnarii 
prezentei promisiuni, valoarea acestora fiind inclusa In Pret. 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 Imobilul-Bloc, se va intelege lmobilul-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 DoIj, 
Zona Al si numai in masura in care voi primi 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 coniractului de concesiune, acest din urma contract f i ind transmis numai in ceea c

privesie 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 29 A si pentru parcarea aferenta Blocului 29 B, precum si in vederea intabulari i in carte

funciara a parcarilor ce fac obiectul contractului de concesiune si, implicit, intabulari i coniractult

de concesiune mentionat. prezenta obligatie este una de dil igenta si nu de rezultat, si For

Romania sA nu este raspunzatoare de neobtinerea acordului trlUNlClPlULUl CRAlovA si/sau

altor documente necesare de la Municipiul Craiova, de imposibil i tatea/refuzul sau intarziere

intabulari i celor doua parcari si nici de situatia in care oCPl Dolj nu va intabulalinscrie acel

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 MUNICIPIU!\

CRAIOvA/Consil iul Local, subscrisa, FORD ROMANIA SA, voi avea doar obligatia de dil iggrilg-' j

ceea ce priveste obtinerea aprobarii si nu voi raspunde de rezultat, respectiv de obtinerea"s?: 
*

neobtinerea acestei Aprobari si, implicit, de semnarea cesiunii Contraciului de concesiunb' lulrl
oricarui document solicitat de Primaria Municipiului Craiova si, respectiv, de impod'ibil i tat€

inscrieri i acestuia in Cartea Funciara.
Subscrisa, AZALIS S.R.L., reprezentata de BERCEANU CRlSTl, declar ca: am lui

cunostinta 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. ZO4l2OOg si HCL nr.2612AA9 care a stat labaza intocmirii acestuii

de continutut Carti i Tehnice a lmobilului Bloc 29 A, de continutul certif icatului de eficienl

energet ica,  cat  s i  de cont inutul  Adresei  nr .59809,60371106.05,2020 emise de catre Direct
patrimoniu din cadrul primariei Municipiului Craiova; nu am obiectiuni fata de acestea, sunt c

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 CraiovJ o adresa prin care sa solicit preluarea contractului c

superficie si preluarea contiactului de concesiune aferent parcarii adiacente blocului 29 A asa cu

se arata in adresa Adresa nr. 59809, 60371/06.05.2A20 mentionata mai sus.
Subscrisa, AZALIS S.R.L., ma oblig ca, in termen de 5 zile dupa incheierea contraciului c

vanzare, in baza aprobarii emise de Consil iul Local al Municipiului Craiova/MUNICIPIL

cRAlovA, sa inchei cu MUNlClplul cRAlovA acte aditionale de actualizare a celor doi

contracte (respectiv contractul de superficie si contractul de concesiune aferent parcarii blocul

2gA) sau orice alta forma de contracte, preluand toate drepturile si obligatiile aferente acest

contracte si ma oblig ca, in baza acestor noi documente, sa fac inscrierea si notarile relevante

Cartile Funciare, lri cazul neindeplinirii acestor obligatii de rezultat, contractul de vanzar

cumparare se rezolutioneaza de plin drept din culpa promitentei societati cumparatoare.

Subscrisa, FORD ROMANIA SA, ieprezentata de PEARSON IAN CHARLES, ma oblig :

vand lmobilul-Bloc cu cheltuieli le catre furnizorii de uti l i tati (apa, gaze, canal, energie electric

salubritate etc.) achitate la zi, dovedind acest lucru prin adeverinte emise de catre furnizorii t

uti l i tati.
Subscrisa, FORD ROMANIA SA, reprezentata de PEARSON IAN CHARLES, declar ca a

dobandit lmobilul-Bloc conform contractului de vanzare-cumparare autentif icat sub numar

2722119.07.1gg6 incheiat cu s.c. ooNSTRUCT MONTAJ SA, autorizatiei de construire numar

12s3119.10.2000 emisa de Primaria Craiova, sentintei civile numarul2832119.12'2016, pronunta

de Judecatoria Craiova in Dosarul numarul2785tWl1996, certif icatului de inregistrare mentiuni c

13.01.1gg7, anexa 6.1-ORC Camera de Comert  s i  Industr ie a judetului  Dol j ,  incheier i j  numat

446A2L 04,200g data de Tribunalul Dolj in Dosarul numarul 1761620A8 (hotararea AGA numar

9/16.08,2008 a s.c. DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA SA, certif icat constatator numar

16241125.01.2A10 emis de ORC Dolj, act constitutiv al FORD ROMANIA SA, ceriif icat t

inregistrare seria B numarul 1476190t22.04.2008 emis de oRC Dolj), autorizatiei de construi

numarul 1512104.12.2017 emisa de Primaria craiova si procesului verbal de receptie numal
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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 formeaza
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 1012001.

Totodata, declar ca lmobilul-Bloc ce se promite a se vinde nu este grevat de sarcini, iar in
CF numarul 230885 a localitati i  Craiova exista inscris un drept de superficie in favoarea FORD
ROMANIA SA, asa cum reiese din Extrasele de carte funciara peniru informare cu numerele
77165106'04.2020 si 177882119.08.2019, ambele emise de OCP| Dolj, intelegand sa garantez
promitenta societate cumparatoare impotriva oricaror evictiuni totale lau partiale, in Jcord cu
prevederile art. 1.695 9i urm. C. Civ. Totodata, declar ci am informat cu buni credintd promitenta
cumpdrdtoare cu privire la situalia de fapt gi de drept a lmobilului Bloc cat si cu privire la drepturile
de superficie gi concesiune menlionate.in prezenta promisiune, scop in care am pus la dispozil ia
Qromitentei cumpdritoare spre verificare, anterior semndrii prezentei promisiuni, 

' 
toate

c.umentele solicitate de aceasta gi pe care promitenta vdnzdtoare le detine sau le-a putut obtine
legiturd cu lmobilul. Bloc 9i cu privire la terenurile pentru care delin drept de superficie li Jiept
concesiune. Modificarea/incetarea celor doua contracte ca urmare a transfeiului catre noul

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

Subscrisa, A44LLS S.R.L. reprezentata de BERCEANU CRlSTl, promit sa cumpar de
societatea FoRD ROMANIA SA reprezentata de PEARSoN IAN CHARLES, lmobilul-Bloc
conformitate si in conditii le prezentei promisiuni. ' '

Noi, parti le contractante, am convenit ca pretul ferm si irevocabil al vanzarii lmobilul-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 contrabtante declaram pe propria raspundere ca
indeplinim condil ia obligatorie pentru aplicarea ,,taxdrii inverse", respectiv atat promitentul
vanzator, cdt 9i promitentul cumparator suntem inregistraliin scopuri de TVA conform art. 316 Cod
Fiscal.

Din pretul convenit mai sus, subscrisa, promitenta societate vAnzatoare, voi orimi de la
promitenta societate cumparatoare, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la daia 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 chitanta liberatorie oentru
executarea obligatiei de plata a avansului.

Restul de pret in srrma 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
dobinzi, astfel incAt urmeaza sa fie platit la valoarea lui nominala si va fi achitat la data incheieri i
contractului de vdnzare in forma autentica, 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 autentica cu conditia crediiari 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 God civit, promitenta vanzatoare isi va rezerva
proprietatea bunului vandut pana la plata integrala a pretului. In acest sens, promitentul
vanzator, se angajeazaca, in 3 dezile lucratoare de la incasarea pretului sa de o declaratie
de incasare pentru justif icarea inscrieri i, in conditi i le art. 187 din Regulamentul din 2014 de
avizare, receptie gi inscriere in evidenlele de cadastru gi carte funciiri. In cazul in care nu
isi va respecta obligatia de a da declaratia in termenul stipulat, promitentul vanzator va
suporta penalitati de intarziere al caror cuantum vor fi stabil ite de comun acord in
contractul de vanzare sub rezerva proprietatii.
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Parti le stabilesc ca incheierea contractului de vanzare cumparare sa se faca de indati
ce s-au efectuat formalitatile de intabulare a parcarii, de notare in cartea funciara :
contractului de concesiune si, respectiv, s-au primit acordurile de la Municipiu
Craiova/Gonsil 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 predarea
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 total va fi modificat proportional cr
valoarea bunurilor constatate l ipsa. Valoarea eventualelor bunuri mobile l ipsl este cea dir
contabil itatea Ford Romania SA.

ln cazul in care, din motive independente de vointa parti lor, pana la data de 15.0g.2020 nu se
va putea incheia contractul de vanzare cumparare, parti le convin ca termenul de incheiere ;
contractului se prelungeste automat cu inca 60 zile. Padea care constata imposibil i tatea incheieri
contractului de vanzare cumparare pana la termenul stabil it are obligatia notif icari i si aducerii la
cunostinta de situatia aparuta.

La data inspectarii/vizionarii lmobilului-Bloc in vederea intocmiri i inventarului precizat ir
aceasta promisiune, noi, partile semnatare am constatat anumite infiltratii de apa ..le
acoperisul/terasa lmobilul-Bloc, care, daca nu vor fi reparate cu celeritate, prin natura lor ar pU,b_i
duce la diminuarea valori i patrimoniale a lmobilului-Btoc. Aceste infi l trati i  au fost, Oe-di[fct
precizate in inventarul intocmit. ,,n,'*. :,="*

Noi, partile contractante, am convenit ca defectiunile sa fie reparate de prol*:tenil
cumparator, pe cheltuiala sa, dupa semnarea prezentei promisiuni si incasarea avansului,: '"toaqe
costurile ce vor fi angajate de promitentul cumparator cu repararea defectiunilor constatat.i*:ng&
agreate in prealabil de promitentul vanzator, iar lucrarile de reparatie nu vor fi efectuate decat b4&
ce promitentul vanzator isi va da acordul expres in acest sens. Toate cheltuielile convenite se vol
face la nivelul minimului necesar repararii/ inlaturarii defectiunilor constatate

In cazul rezilierii prezentei conventii, indiferent de situatie siisau cutpa partii care a dus la
rezil ierea prezentei promisiuni, FORD ROMANIA SA se obliga ca in termen de 10 zile, de la data
rezilierii sa restituie aceste cheltuieli promitentei cumparatoare. Aceste cheltuieli nu sunt purtatoare
de dobanzi ,

Noi, partile, solicitam notarea prezentei promisiuni bilaterale de vinzare-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 indreptatita
sa solicite instantei de judecata pronuntarea unei hotarAri care sa tina loc de contract de vAnzare,
caz in care va suporta si toate cheltuielile ocazionate de proces.

In cazul in care promitenta societate vdnzatoare se razgAndeste, refuza incheierea in forma
autentica a contractului de vAnzare in termenul stabil it sau isi incalca oricare alta obligatie de
rezultat stabilita prin prezenta 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, f ie sa declare rezolutiunea unilaterala a prezentei
promisiuni si sa solicite promitentei societati vinzatoare plata dublului Avansului achitat acesteia
plus plata cheltuieli lor facute de promitenta societate cumparatoare in vederea incheieri i vanzarii,
cu exceptia cheltuielilor cu consultanta juridica si fiscala care vor fi suportate de fiecare parte
contractanta pentru sine, Dreptul de optiune intre a solicita executarea in natura a prezentei
promisiuni 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 in
vedere principiul executarii in natura a obligati i lor civile.

In cazul in care promitenta societate cumparatoare se razgAndeste, 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
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de promitenta 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 rezolutioneaza de plin drept, partile fiind repuse in
situatia anterioara semnarii acesteia, promitenta societate vanzatoare restituind promitentei
societati cumparatoare sumele achitate de catre aceasta (respectiv Avansul si cheltuielile agreate
de parti cu reparatiile cauzate de infiltratiile de apa Ia acoperisul/terasa lmobilul-Bloc, cu exceptia
cheltuielilor cu consultanta juridica si fiscala care vor fi suportate de fiecare parte contractanta
pentru sine), partile contractante nemaiavand niciun fel de pretentii una impotriva celeilalte.

ln 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 aceasia, partile
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.

In cazul de forta majora se aplica prevederile Codului Civil, in sensul ca raspunderea parti i
inlaturata cand prejudiciul este cauzat de forta majora. Prin forta majora se intelege

imentul produs independent de vointa parti lor, imprevizibil si de neinlaturat aparut dupa
rea in vigoare a contractului care impiedica executarea integral sau partial a obligati i lor ce

urg din prezentul contract. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca numai daca
ta o face cunoscuia celeilalte parti contractante in termen de 10 zile de la aparitie, prin fax,

email, sau post/curier rapid. Partea care invoca aparitia 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 si 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 obligatiilor contractuale.
Partile sunt de acord ca, in cazul in care una dintre parti este impiedicata sa-si execute obligatiile,
dato.rita imprejurarii ca se afla in carantina, izolare la domicil iu sau in timpul tratamentului medical,
pentru infectia cu Coronavirus, acest caz rcprezinta forta majora, in sensul prezentului articol.
Documentul eliberat de autoritatile romane competente care atesta una din situatiile anterior
mentionate, este documentul probator al fortei majore.

Totodata, partile sunt de acord ca in termen de 10 (zece zile) de la data incetarii fortei 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 limba romana si cel in alte limbi al acestor
documente, atunci in sensul acestei conventii versiunea in l imba romana va prevala si, in
eventualitatea oricarui diferend, versiunea in limba romana va fi folosita pentru interpretarea
sem nificatiei docu mentelor.

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

FORD ROMANIA SA
rgprezentata de
PEARSON IAN CHARLES

PROMITENT CUMPARATOR.

AZALIS S.R.L.
reprezentata de
BERCEANU CRISTI
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UNNPR 

UNIUNEA 
NATIONALA 
A NOTARILOR 
PUBLIC! DIN 

ROMANIA 

1995>2020 
SF ST GE SKR GE E559557  mon, 

UNIMPR 

• 

VOr-F-We _ 

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 	t-e-= 
Anul 2020, luna iunie, ziva 05 

Subsemnatul, Hie Victor Florea, Notar Public, cu sediul biroului in municipiul Craiova, strada 
Dezrobirii, numarul 1D, judetul Dolj, m-am deplasat la adresa: municipiul Craiova, strada Henry 
Ford (1863-1947), numarul 29, judetul Dolj, unde am gacit np• 

PEARSON IAN CHARLES, nascut la data de , 	identificat cu Pasaport numarul 
director general al societatii FORD ROMANIA SA, cu sediul social in 

municipiul Craiova, strada Henry Ford (1863-1947), numarul 29, judetul Dolj, numar de ordine i. 
Registrul Comertului J16/3150/1994, Cu! R06488696, reprezentant in baza Procesului verbaf,431,  
data de 03.04.2020, 

In calitate de promitent vanzator, 
BERCEANL1 GRIST! NI rinmirilitil in miinirinitil 

)cietatii AZALIS S.R.L., persoana jurtd-
romana, cu sediul in municipiul Craiova, Calea Bucuresti numarul 1370, judetul Dolj, numar\tiki. 
ordine in Registrul Comertului J16/443/17.05.2002, CU! 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 lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris Si au semnat unicul exemplar 
Si anexa. 

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

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

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  OP  /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 
conditiila egii. 

NO 
Hie 

6 



AZALIS S.R.L. 
CUI 14642582 
Telefon/Fax 0251 466 024 
E-mail office@azalis.ro  

Nr. 97 /31.07.2020 
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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 Comertului Dolj sub numarul J16/443/2002, cod fiscal RO 
14642582, reprezentata legal prin dl. Berceanu Cristi, in calitate de Director General, denumita aici „AZALIS 
S.R.L.", In calitate de cumparator al Imobilului 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; 

- „ 
iii). 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 296 (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 
e 225,57 mp - asa cum rezulta din Anexa la HCL 26/2009), drept ce I-au dobandit in baza contractului de 

concesiune nr. 304/2009 Si  

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

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

Ca Ford a efectuat toate demersurile in vederea intabularii celor doua parcari asa cum acestea sunt descrise in 
L 26/2009 - anexa la contractului de concesiune nr. 304/2009 si notarii in carte funciara a acestui contract de 
cesiune. 

Cucord 	prevederile contractelor mentionate mai sus, formulam prezenta: 

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 Genen 

,173/9 lo3 0g. Ao • 



 

41111 1:44 
Ford Romania S.A. 
Str. Henry Ford 
(1863-1947) Nr. 29 
200745 Craiova 
Doll, Romania 

R/ 230/05.08.2020 

   

Catre: PRIMAR1A MUNICIPIULU1 CRAIOVA 
Directia Patrimoiu — dlui Director Executiv — lonut Cristian Galea 
In atentia: Domnului Primar — Mihail Genoiu 

Stimate Domnule PRIIVIAR, 

Subscrisa, FORD ROMANIA S.A., cu sediul in Craiova, itr. 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 aici „Ford", 

Avand in vedere: 

(i) Notificarea noastra nr. R/227/30.07.2020 inregistrata la lnstitutia dumneavoastra sub nr. 110236/31.07.2020; 

(ii) Solicitarea de informatii suplimentare solicitate de dumneavoastra, 

Va comunicam urmatoarele: 

Asa cum rezulta din documentele depuse (contractul de concesiune nr. 304/2009 respectiv Anexa la HCL 2612009) 
rezulta ca Ford Romania SA are calitatea de concesionar asupra celor 2 loturi de parcare aferente Blocului 29A Si 
Blocului 298. 

Pentru lotul 1 de parcare aferent Blocului 29A solicitam transferul contractului de concesiune catre SC Azalis SRL 
urmare a intentie de vanzare cumparare a Blocului 29A, asa cum rezulta din promisiunea de vanzare-cumparare. 

Pentru lotul nr. 2 de parcare, aferent Blocului 298, avand in vedere ca parcarea este folosita in continuare de Ford 
Romania SA, societatea noastra dobandind un drept de folosinta asupra Blocului 29B conform contractului de 
comodat incheiat in data de 07.01.2013 (anexat), justificam in continuare calitatea de concesionar asupra parcarii 
aferente Blocului 29B 

In acest context dorim mentinerea contractului de concesiune nr. 304/2009 cu privire la parcarea adiacenta Blocului 
298. 

Va multumim! 

Cu deose)pita sphla; 

  

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

Reg. Corn.: J16/3150/16.11.1994 GUI: 6488696 Capital social: 1.122.203.713,04 Lei 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MLINICIPIULUI CRAIOVA 

CERTIF1CAT DE NOMENCLATURA STRADALA 

Nr. 	1959 	din 07/07/2020. 

Ca urmare a cererii adresate de:  MUNICIPIUL CRAIOVA prin Directia Patrimoniu - Dir. lonut Cristian Galea  cu 
domiciliul in jud. 	Dolj 	Municipiul 	Craiova 	, Strada 	Alexandru loan Cuza  

inregistrata la nr. 	96654 	din 	07/07/2020 

CERTIFICA: 

lmobilul proprietate a MUNICIPIUL CRAIOVA situat la adresa: 
Calea Bucuresti, nr. 49A  

figureaza in Nomenclatorul Strazilor Municipiului Craiova la adresa: 
Calea Bucuresti, nr. 49A  

Prezentul certificat s-a emis pentru terenul in suprafata de 228,54mp aferent blocurilor 29A si 29B conform Hotararil ConsIllului Local 
Craiova nr.26 din 29.01.2009 

Arhit
Gabri 

A 
Serviciul Urbanism gi Nomenclatura Urbana, io torcarti 	 Stela Mihaela Ene Intocmit, 

Achitat taxa de:     lei Cu chitanta n,.. 	 G4 LOACI ujip 	  
Achitat taxa de urgenta: 	 lei cu chitanta nr • 	  din 	 
Nota: Prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA 

Nr.  1957 	din 07/07/2020. 

Ca urmare a cererii adresate de: 
domiciliul in jud. 	Dolj 
nr, 	7 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Directia Patrimoniu - Dir. lonut Cristian Galea  cu 
Municipiul 	Craiova 	, Strada 	Alexandru loan Cuza  

inregistrata la nr. 	96656 

 

din 	07/07/2020 

 

      

        

CERTIFICA: 

Imobilul proprietate a MUNICIPIUL CRAIOVA situat la adresa: 
Calea Bucuresti, nr. 49A  

figureaza in Nomenclatorul Strazilor Municipiului Craiova la adresa: 
Calea Bucuresti, nr. 53A  

Prezentul certificat s-a emis pentru terenul In suprafata de 225,57mp aferent blocurilor 29A si 29B conform Hotararil Consiliului Local 
Craiova nr.26 din 29.01.2009 

An4cRALk., 
ct $er4-1, 

Gabifla Miej 
Serviciul Urbanism gi Nomenclatura Urbana, 

Intocmit, Stela Mihael9 Ene 

nr. 7 

F.O. 03.12.02 vers. 01 

Achitat taxa de 
Achitat taxa de urgenta: 	 lei cu chitanta nr.:  	 din 

VII I 	  

Nota: Prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate Si nu confera aceasta calitate F.O. 03.12.02 vers. 01 
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:200

-INTRAVILAN-
Anexa Nr.1.35 la regulament

Mun. Craiova, Calea Bucuresti, nr. 49A, Jud.
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Sistem de proiectie Stereografic 1970

31 3988.934

31 3973.073

313968.350

31 3965.706

31 3986.31 5

31 3986.440

31 3987.493

Teren intravilan neimprejmuit-limita conventionala;

Suprafata din acte = 454.11 mp

introducerea imobilului in baza de date integrata
si atribuireanumarului cadaslral.

Semnatura si oarafa

n ^ r ^
u d t d . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . ,

Stampila BCPI

Executant: P.F.A - Mangu Andrei Mihail - CATEGORIA B
AUTORIZATIE SERIA RO-DJ-F Nr.0253

(persoana autorizata)

Confi rm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii
documentatiei cadastrale si coresoondenta acesteia cu realitatea din

semnatura si stampila MANGU ::Tyt 
disitalde

Datai o8.o7.2}20 - _ _-_ - MANGU ANDREI-

ANDREI- -r ' 'MlHAlL

MIHAIL 13;28:52 +03'00'



Executant: P.F.A - Mangu Andrei Mihail - CATEGORIA B
AUTORIZATIE SERIA RO-DJ-F Nr.0253

(persoana autorizata)

Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii
tiei cadastrale si coresoondenta acesteia cu realitatea din

MANGU i,"trJiR[X,l:
Semnatura si stampita AN DREI_ MtHAtL

Da ta :  08 .07 .2020  
-  

- . . . - . . '  Da ta :2020 .07 .21
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MINISTERUL JUSTITIEI 

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

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

Nr.: 1379347 

FURNIZARE INFORMATII 

AZALIS SRL 

INFORMATH DE IDENTIFICARE 
Numar 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 BUCURE$TI, Nr. 137D, Judet Dolj 
Contacte sediu social: telefon: 0251466024 
Contacte firma: telefon: 0251466024, 0251466024 
Actul de inmatriculare i autorizare: incheiere judecdtoreasca 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 expirdrii dovezii de sediu: 31.10.2020. 
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: romana 
Stare civild: nedeclarat 
Data si locul nasterii: : 
Sex: masculin 
Aport la capital: 250180 LEI 
Aport varsat total: 250180 LEI 
Raport general in data de 04.08.2020 : 14:33:00 

1/23 



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 $i locul na$terii: 
Sex: feminin 
Aport la capital: 20 LEI 
Aport varsat total: 20 LEI 
Aport varsat in LEI : 20 LEI 
Numar pal sociale: 2 
Cota de participare la beneficii i pierderi: 0.0079936051%! 0.0079936051% 

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANA JURIDICA) 
Nu exista inregistrari. 

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor In comun de pArti sociale (PERSOANA FIZICA) 
Nu exista inregistrari. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
BERCEANU CRISTI 
Calitate: administrator 
Functie: nespecificata 
Cetatenie: roman. 
Sex: masculin 
Data si locul na$terii: 
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 exista inregistrari. 

Administrator' judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exista inregistrari. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu exista inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu exista inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu exista inregistrari. 

Activitatea principal 
Raport general in data de 04.08.2020 14:33100 
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Anexa nr. 13 
Model 2016 - ITL 013 

MOVEMENT 

00ALITT 
ISO 9001 CLATIFICAT MSC 

ROMANIA 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

	

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

	

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacralova.ro  

www.primariacraiova.ro  

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 St ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

Ca urmare a cereril ISPAS MARIA CRISTINA nr. 545957 din 05.08.2020 Cu domiciliul in -, cu CNP: 	 , CIF: , avand calitatea de 

imputernicit 1) si a verificArilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei put:ince locale la nr. de rol nominal unic: 

108436, se atesta urmatoarele: 
AZALIS SRL CF 14642582, cu sediul in ROMANIA, Judetul DOLL MunIciplul CRAIOVA, Calea BUCURESTI, nr. 137D2)  figureaza in evidentele fiscale Cu 

urmatoarele bunuri: 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu UU1LSDAEH37098794, serie motor: UC99347, marca: 
DACIA SD LSDAE LOGAN, nr. inmatriculare: O177AZA, capacitate cilindrica 1390 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu WOLOSDL6884108671, 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 IT31070LB , nr. inmatriculare: DJ12AZA, tonaj 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 constructiei: 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu UUlLSDAEF43919939, serie motor: UH47139, marca: 

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

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme Cu cap. cil. 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 constructii", 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 

- Constructiesituatke in zona , nerezidentiala, avand o valoare impozabill de 379701.00 lei, situata in Strada -, completare: NR INV RN/44 ROCADA, T91, 

P11-12, ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA, nr. cadastral 205147, Data constructiei: 

Teren extravilan (zona I), avand categoria 'Terenuri cu constructii 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 lel/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 UU145DGG548959971, 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 sasiu UU17SDGG549826043, serie motor: F015281, marca: 
DACIA SD 7SDGG LOGAN, nr. Inmatriculare: DJ63AZA, capacitate cilindrica 1149 cmc 

- Constructiesituatke 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 constructiei: 

- Constructiesituata/e in zona, nerezidentiala, al/And 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 Vehicu1r cu alt sistem de suspensie , Serie sasiu WMA06XZZ5EM645514, serie motor: 50537242523724, 
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orci, semiremorci sau rulote Cu masa totala maxima autorizata: peste 5 tone , Serie sasiu UV93SC29PE9SH1560, serie motor: -, marca: SCHRADER Z-
A 27-39/4 SCH214 , nr. inmatriculare: DJ32AZA, tonaj 34000 kg 

- Motorete, scutere, motociclete Si autoturisme Cu cap. cll. de pana la 1600 cmc inclusiv , 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. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv , Serie sasiu TMBEA6NJ1GZ152365, serie motor: 987262, marca: 
SKODA 5J ABCHYAX01 FABIA, nr. inmatriculare: DJO9AZA, capacitate cilindrica 999 cmc 

- Autoturisme Cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc , Serie sasiu WDD2221781A292441, serie motor: FARA, marca: MERCEDES-BENZ 221 P17UP1 
AMG S 63 4MATIC, nr. inmatriculare: DJ22AZA, capacitate cilindrica 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 lei/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 3T AACZEAX01 SUPERB, nr. inmatriculare: DJO2AZA, capacitate cilindrica 1395 cmc 

- Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu cap. cil. de pana la 1600 cmc inciusiv , 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 WOLF7A1A1 EV638621, serie motor: Cl 76971, marca: OPEL F7 
Al A6 VIVARO, nr. inmatriculare: DJO6AZA, capacitate cilindrica 1995 cmc 

- Constructiesituata/e in zona C, nerezidentiala, avand o valoare impozabila 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 impozabila de 4248.00 lei, situata in Strada ANUL 1848, nr. 87, completare: NR INV 
RN/387 CABINA FIBRA SINTETICA, Data constructiel: 

- 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: ciadire statie P+1, nr. cadastral 223804, Data constructiei: 

Teren intravilan (zona B), avand categoria "Terenuri cu constructii", 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), avand categoria 'Terenuri cu constructii", 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 constructii", 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 categoria "Terenuri cu constructii", 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 21 5510 

- Teren intravilan (zona A), avand categoria 'Terenuri cu constructii", 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, nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 274008.00 lei, situata in Strada PELENDAVA, nr. 21-21A, 
completare: Cl- MIIMARKET, Data constructiei: 

Constructiesituata/e in zona D, 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 categoria 'Terenuri cu constructii", 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 impozabila de 151668.14 lei, situata in Strada ALEXANDRU MACEDONSKI, nr. 49, 
compietare: CONSTRUCTIE Cl - P+M, nr. cadastral 18945-Cl, Data constructiei: 

- 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 lei/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 I 1 7 mp parcare supraterana, nr. 
cadastral 234228 

- Vehicule Cu trei axe Masa de cel putin 26 tone Vehicule cu alt sistem de suspensie , Serie sasiu WDB9302041L470591, serie motor: 00696967, marca: 
MERCEDES-BENZ, nr. inmatriculare: OT75LUK, capacitate cilindrica 11946 cmc 

- Constructiesituata/e in zona, mixta, avand o valoare impozabila de 5348023.74 lei, situata in Bulevardul Gheorghe Chitu, nr. 45, completare: !MOBIL 
S+D+P+3, Sc=677 mp, Sd=3762 mp, Data constructiet: - 

La data de intai a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala, nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal Cu creante bugetare 
de platao catre bugetul local, conform deciaratiilor depuse si evIdentelor existente la data intocmirii. 

In cazul utilizarii pentru deschiderea proceduril de lichidare/insolventa/faliment/dizolvare/fuziune/absorbtle/ divizare/privatizare certificatul se 
elibereaza cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se inscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul se comunica, in copie, organului 
fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instraineaza trebuie sä 

prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale 
In a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sá achite impozitul datorat 
pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de aita persoana decat 
proprietarul. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijioace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 
207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile i completarile ulterioare sunt nule de drept. 

Precizam ca prezentul certificat nu constitute titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate. 
. / Alte mentiuni ale organului fiscal local: 	 
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