
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 

 
              HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010 încheiat între 
Municipiului Craiova şi Șelea Pompiliu 

 
           
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.09.2020. 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.126172/2020, raportul nr.130642/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.131078/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
contractului de concesiune nr.311/01.07.2010 încheiat între Municipiului Craiova şi 
Șelea Pompiliu;  

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 9,0 mp, situat în Calea București, nr.6, în sensul înlocuirii părţii contractante 
Șelea Pompiliu, cu S.C. ONCO-LIFE S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune 311/01.07.2010. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.553/2009 și nr.208/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Șelea Pompiliu și S.C. 
ONCO-LIFE S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

             Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                               Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                                   PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                            Mihail GENOIU     

Nr. 126172/01.9.2020           
                                      

 

           

Referat de aprobare 
 

 
 

             la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 311/01.07.2010 

                                        încheiat între Municipiul Craiova şi Şelea Pompiliu 

 

 
 

 Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2009 şi nr.74/2010 s-a aprobat 

concesionarea prin negociere directă către S.C. JIUL S.A. Craiova a terenului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9,00 mp, în vederea construirii unei scări exterioare care 

să asigure accesul la sediul propietatea societăţii din str. Calea Bucureşti, nr.6(fost nr. 2) –  Complexul 
Unirea, hotărâri în baza cărora s-a încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. JIUL S.A. Craiova, 

contractul de concesiune nr.311/2010, pentru o durată de 49 de ani. 

 Ulterior, urmare a vânzării construcţiei din Calea Bucureşti, nr.6 – Complexul Unirea de la S.C. 
Jiul S.A. Craiova către Şelea Pompiliu, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

208/2012 şi Actul Adiţional nr. 1/2012 s-a modificat partea contractanta a contractul de concesiune nr. 
311/2010 din S.C. Jiul S.A Craiova  în Şelea Pompiliu.   
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 103212/2020 S.C. Onco-

Life Center S.R.L. solicită schimbarea titularului contractului de concesiune nr.311/2010 din Şelea 
Pompiliu în S.C. Onco-Life Center S.R.L. şi preluarea contractului de concesiune, întrucât construcţia 

situată în str. Calea Bucureşti, nr.6(fost nr. 2) –  Complexul Unirea, face obiectul unei noi vânzări, 

conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2871/2019 la notar public Zăvoi 

Aurelian Paul. 

 De asemenea, Şelea Pompiliu, prin adresa nr.121407/2020  îşi exprimă acordul privind 
transferul contractului de concesiune nr.311/2010 către S.C. Onco-Life Center S.R.L.,  care a devenit 

proprietarul clădirii din str. Calea Bucureşti nr.6, clădire pentru al cărei acces a fost realizată scara 
exterioară pe terenul în suprafaţă de 9,00 mp, ce face obiectul contractului de concesiune. 

 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de art.41 din Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, coroborat cu 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 este necesară şi 

oportună modificarea contractului de concesiune nr. 311/01.07.2010 încheiat între Municipiul Craiova 
şi Şelea Pompiliu în sensul înlocuirii părţii contractante Şelea Pompiliu cu S.C. Onco-Life Center 

S.R.L.  
   
 

 
                                                                    Director Executiv                                                    



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                 Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu                                                                                     PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                              Mihail GENOIU     
Nr. 130642/08.09.2020            
                                       
       
 
 

Raport 
privind modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010  încheiat între  

MUNICIPIUL CRAIOVA  şi  ŞELEA POMPILIU 
 
 
 

 Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2009 şi nr.74/2010 
s-a aprobat concesionarea prin negociere directă către S.C. JIUL S.A. Craiova a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9,00 mp, în vederea 
construirii unei scări exterioare care să asigure accesul la sediul societăţii din Calea 
Bucureşti, nr.6(fost nr. 2) –  Complexul Unirea. În baza acestor hotărâri s-a încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. JIUL S.A. Craiova contractul de concesiune nr.311/2010, pentru 
o durată de 49 de ani.  
 Terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.311/2010, în suprafaţă de 9,00 
mp aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, conform anexei 2 la Hotărârea 
Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.440/2009 (poziţia nr.1). 
 Precizăm că valoarea redevenţei aferentă terenului concesionat a fost stabilită prin 
raport de evaluare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.74/2010, aceasta fiind actualizată anual în funcţie de indicele preţurilor de consum 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Criova nr. 208/2012 şi 
Actul adiţional nr. 1/2012 s-a modificat contractul de concesiune nr. 311/2010 în sensul 
schimbării părţii contractante din S.C. Jiul S.A. Craiova în Şelea Pompiliu, urmare a 
faptului că domnul Şelea Pompiliu a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirii situată 
în Calea Bucureşti, nr.6 - Complexul Unirea, conform contractului autentificat sub 
nr.1624/09.07.2012 de  BNP  Zăvoi Aurelian Paul. 
 Facem menţiunea că pe perioada derulării contractului de concesiune titularii şi-au 
respectat obligaţiile contractuale, neînregistrând datorii la bugetul local. 
 Prin adresa înregistrată sub numărul 103212/2020 S.C. Onco-Life Center S.R.L.  
solicită schimarea titularului contractului de concesiune nr.311/2010 din Şelea Pompiliu în 
S.C. Onco-Life Center S.R.L. şi preluarea contractului, întrucât construcţia situată în Calea 
Bucureşti, nr.6 -Complexul Unirea, adiacent terenului concesionat(scara exterioară) face 
obiectul unei noi vânzări, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
2871/2019 la notar public Zăvoi Aurelian Paul. 



 De asemenea, Şelea Pompiliu, prin adresa nr. 121407/2020 îşi exprimă acordul 
pentru transferul contractului de concesiune nr.311/2010 către S.C. Onco-Life Center 
S.R.L., care a devenit proprietarul clădirii din str. Calea Bucureşti nr.6, pentru al cărei acces 
a fost realizată scara exterioară, pe terenul în suprafaţă de 9,00 mp, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.311/2010. 
 Menţionăm că, pe parcursul derulării contractului de concesiune, concesionarul şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale, achitând redevenţa datorată autorităţii locale. 

Faţă de cele mai sus menţionate, ţinând cont de art.41 din Legea nr. 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii „Dreptul de concesiune 
asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcţiei pentru a 
cărei realizare acesta a fost constituit” coroborat cu art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, 
art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre  analiză şi aprobare următoarele: 

- modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010 încheiat între Municipiul 
Craiova şi Şelea Pompiliu, ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 9,0 mp, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 6, în sensul 
înlocuirii părţii contractante  Şelea Pompiliu cu S.C. ONCO-LIFE CENTER S.R.L. 

- modificarea în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.  553/2009 şi nr. 208/2012 ; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de  
modificare a contractului de concesiune nr. 311/2010; 
 
 
 
                                                                   
               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. 131078/09.09.2020 
 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 

− Referatul de aprobare nr.126172/01.09.2020; 

− Raportul nr.130642/08.09.2020 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici; 

− Legea nr.50/1991, HCL nr.553/2009; HCL.nr. 74/2010 

− Contract de concesiune nr.74/01.07.1995; 

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

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

 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 

propunerea privind supunerea, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

- modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010 încheiat între Municipiul Craiova şi Şelea 

Pompiliu, ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
9,0 mp, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 6, în sensul înlocuirii părţii contractante  Şelea Pompiliu cu 

S.C. ONCO-LIFE CENTER S.R.L. 

- modificarea în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.  
553/2009 şi nr. 208/2012 ; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de  modificare a 
contractului de concesiune nr. 311/2010; 

 

 

 
           Director Executiv,            Întocmit, 



M UN ICI P Hi L CRAM VA 	 )ear-Ve  
CONSILTUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTARAREA NR.553 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinard din data de 
17.12.2009. 

Avand in vedere rapoartele nr.156868/2009 intocmit de Directia Urbanism si 
Ampnajarea Teritorinini prin care se propune concesionarea care S.C. JIUL S.A., a 
unui teren in vederea construirii unei scan i exterioare pentru realizarea accesului la 
sediul birourilor din Complexul Unirea, str. Calea Bucuresti, nr.6 si rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 
378, 379, 380/2009; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea 
executarii Jucrarilor de constructii, modificata i completata de Legea nr.376/2006, 
Ordinului nr.1430/2005 al Ministerinui Transporturilor, Constructiilor i Turismului, 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata 
completata prin Legea nr.289/2006 i Legii nr.7/1996 privind cadastrul i publicitatea 
imobiliard; 

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

HOTARASTE: 

Art.!. Se aproba concesionarea prin negociere directa, care S.C. JIUL S.A., pe o 
perioada de 49 de ani, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului 
Craiova, in suprafata de 9,00 mp., in vederea construirii unei scan i exterioare 
pentru realizarea accesului la sediul birourilor situate in Complexul Unirea, str. 
Calea Bucuresti, nr.6, identificat conform anexei care face parte integranta la 
prezenta hotarare. 

Art.2. Valoarea redeventei aferente terenului concesionat potrivit art.1 din prezenta 
hotarare va fi stabilita prin raport de evaluare care va fi supus aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Craiova sã semneze contractul de 
concesiune si sa indeplineasca conditiile de publicitate imobiliard prevazute de 
lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publica Locala, Directia Urbanism si Amenaj area Teritoriului, 
Direetia Patrimoniu, Directia Economico — Financiard, Directia Impozite 
Taxe si S.C. JIUL S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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ALMtl JCIPI TLUI CRAIOVA 

HOTARAREA NR. 74 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 
25.02.2010; 

Avand in vedere raportul nr. 22217/2010 intocmit de Directia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea Insuirii raportului de evaluare a terenului situat in municipiul 
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.6 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 14, 15, 17, 18, 19/2010; 

Potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2009 
referitoare la concesionarea prin negociere directa, Care S.C. JIUL S.A., a unui teren 
apartinand domeniului privat al municipiului Craiova, in vederea construirii unei scani 
exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor situate in Complexul Unirea, 
str. Calea Bucuresti, nr.6; 

In temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b, art. 45, aim. 1, art.123 si 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 9 mp, situat 
in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.6, prevazut in anexa nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarke. 

Art.2. Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directa, catre 
S.C. Jiul S.A., pe o perioada de 49 de ani, a terenului identificat la art.1, in 
vederea construirii unei sari de acces la sediul societatii, prevazut in anexa nr.2 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitatel Serviciul 
Administratie Publica. Locala, DirecOa Patrimoniu si Directia Economico—
Financiara vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

PRE E 	K INTA., 	CONTRA 	.AZA, 
SEC 1.., 

_ 	 Nicoleta 	SCA' - 
.., 



NNIVIUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Economico-Financiara 
Nr._J/_QL -Q2 2010  

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 311/01.07.2010  

Cap.! 
PARTILE CONTRACTANTE 

intre 
1VIUNICIPIUL CRAIOVA, 

Cu sediul in str. Alexandru loan Cuza, nr. 7, prin 

Primar, in calitate de concedent Pe de o parte si 
S.C. JIUL S.A. CRAIOVA 

cu sediul social in Craiova, Calea Bucureti, nr.6, 
(Complex Unirea), judetul Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe 

imc 
langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/19/06.02.1991 

	i de inreaistrare 2308342  
renrezentata de Director Unche§elu Marian, 

domiciliat in Craiova, _ 
Dolj, i de cons. jur. ele Innirn domiciliat in Craiova, , in calitate ae 

concesionar, pe de alta parte. In ba7a Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modifiarile i completarile ulterioare, a dispozitiilor aft 61 alin.2 §i art. 
62 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica localä, republicata., precum 
a art.136 alin. 1, art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata 
§i modificata coroborate cu Legea nr.271/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile i completarile ulterioare §i .a Hotararilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.553/2009 §i 74/2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin negociere 
direca, pe o perioada de 49 ani, cadet"' de sarcini, respectiv raportul de evaluare a 
terenului in suprafafa de 9,0 mp apartinand ddmeniului privat al municipiului Craiova 

situat in Calea Bucure§ti, nr.6, s-a incheiit piezimtul contract de concesiune. 

Cap.II. 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 - (1) Obiectul contractului ii cons.tituie concesionarea prin negociere directa a 
terenului apartinand domeniului privat al municipiului Craiova, in suprafata de 9,0 mp, in 
vederea construirii unei sari exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor 
situate in complexul Unirea din str. Calea Bucure§ti, nr.6, identificat conform anexei la 

H.C.L. 553/2009. (2)Punerea la dispozitia concesionarului 4 uprafetei terenului ce constituie obiectul 
prezentului contract de concesiune se face in procesul-verbal de predare-primire, 



!i:i
. j t " . , . :  
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lt.'-;"*it de Direcfia patrimoniu, in care se va eonsemna adresa amplasamentului,

,-,,,.jprafa{a efectivi, vecin6t61it" pr"",r* gi situalia juridici la data incheierii contractului'

#rocesul verbal va fi inso{it de schila amptl1mentului cu delimitarea qi cotarea suprafelei

,i'concesionate, vizathde Serviciului ban.u d. Date gi Avizare Documentalii cadastrale din

cadrur Direcliei de urbanism din primaria Municipiului craiova- Procesul verbal de

predare-primire qi schila amplasamentului sunt anexe ale contractului de concesiune Ei se

vor intocmi in mlxim 7 zllecalendaristice de la data semnarii acestuia'

(3)Obiectivul concedentului il constituie exploatarea eficace, in regim de

continuitate, a terenului concesionat''"^'"^"i;;in 
a**ruoa contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmltoarele

categorii de bunurt:
a)bunuri de retur - terenul in suprafala de 9,0 mp identificat conform art. 1(1) din

contracful de concesiune.
b) bunuri pt"ptii - bunurile care aparlin proprietarului qi au fost utilizate de cdtre

acesta pe durata concesiunii.

CaP.III-
DURATA CONTRACTULUI

Art.z - (1} Durata concesiunii este de 49 de ani, incepand cu data de 01 .a7,20|0

pdnila 01 .A1-2A59.
(2) Prezentul contract de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egal6 cu cel

mult jumatate- din durata sa iniliala, prin aco. scris al pbrlilor potrivit legislaliei in

vigoare, privind regimul contractelor'dl concesiune de bunuri proprietate publicS'

CaP.IV

REDEVENTA. GARANTIA. TERMENE DE PLATA

Art.3 - (l) prelul unitar al terenului concesionat este cel prevdzrfiin procesul verbal

de negociere'nr. 7g991131.05.2010 qi in raportul nr.79356/01.06-2010 de analizarc a

oferteigi atribuire a contractului de concesiune, respectiv 21,5A lei/mp/lun6'

(2) Redevenla anuala este de 4.551,0 lei iar pentru perioada 0l .07.- 31.12.2010 este

de2.275,5le\.
(3) Redevenlaanual[ se va achita in 2 rate semestriale egale, cel mai tdtziu pdn6 in

urmdtoarele date:
- rata I (redevenla pentru sem. I) panb la data de 31 martie a fiecarui an

-.rata II (redevenla pentru sem.Il) pene la datade 30 septembrie a fiecdrui an.

(4) pentru anii urm^etori, incepdnd cu 2011, prelul unitar al concesiunii prevdzutla

aril(l) ii in moo corespunzitor redlvenla anualS, prevdzuti la art-3(2), se vor actualizain

n rrrli. de indicele prefurilor de consum comunicat de Institutul Nafional de StatisticS,

(5) pentru Aepaqirea termenelor de plati a redevenlelor semestriale, S.C. JIUL S.A.

va plaii majorbri de intfuziere calculate conform actelor normative in vigoare la data



F='
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. ' :d!i i '  
r -r ^^^--ra ̂^ -:r^ J^ t^ ,,^'o oam-' (6) Concesionarul are obligalia cain termen de cel mult 90 zile de la data semnrnt

contractului de concesiune, se depun6, cu titlu de garanfie, suma de 1'161,0 lei, sum[ ce

va fi folositd dac6 este cazul pentru plata majoririlor de intarziere qi a sumelor datorate de

concesionar,inbazaprezentului contract de concesiune (art. 56 din o.U-G. 5412006)'

CaP.V.
PLATA REDEVENTEI $I A GARANTIEI

Art.4 - (l) plata redevenlei se face prin virament in contul Municipiului Craiova

numarul RO23TRE Z2gl2l300205xxxxX, deschis la Trezoreria Municipiului craiova

sau prin casieria Primariei craiova. cod unic de inregistrare 4417214-

(2)Plata garanliei previzute la art. 3 (6) se va efectua pdn6 cel mai tarziu

Zg.0g.Z0I0, in contul concedentului RO04TREZ29L5006XXX000I80 deschis

Trezoreria Municipiului craiova, sau prin casieria Primariei craiova.

Cap.W-
DREPTURILE PARTILOR

.DREP TUKI LE C ON C ES I ON ARU LUT

Art.S - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul $i pe

raspu-Oerea sa" terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul s[ solicite in condifile legii, de la Primiria Craiova

avizele ii acordurile necesare executirii gi exploat6rii investifiei, amplasatd pe terenul

concesionat.
.DREPTUNLE C ONC EDENTULUI

Art.6 - (l) Concedentul are dreptul si inspecteze terenul concesionat, sE verifice

stadiul de realizare a investiliilor, precum gi modul in care este satisfbcut interesul public

prin realizarea obiectului concesiunii'
(Z) Concedentul are dreptul sI modifice in mod unilateral partea reglementarl. a

contractului de concesiune, dinmotive exceplionale ?n condiliile in care interesul nalional

sau local o impune.
Cap.VII

OBLIGATIILE PARTILOR

- OBLIGATIILECONCESIONARULUI
Art.7 (t) Concesionarul este obligat si asigure exploatarea eficace in regim de

continuitaie gi de pennanenld a terenului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor

stabilite de cStre concedent.
(2) Concesionarul este obligat si exploateze in mod direct terenul concesionat 9i sd

pbstreze destinalia sa, ata cum este prevdzut in documentafia tehnicd gi in Hotirdrile

Consiliului Local nr.5532A09 qi 7412014.
(3) Concesionarul este obligat si plSteascd redevenla la termenele prevdzute in

ji:

la
la



'.-rntract, 
in cuantumul comunicat de concedent, iar in caz de intdrziere s5 achite Ei

najor6rile de intArziere calculate conform legislaliei in vigoare, qi sd transmita acestuia

xerocopiile documentelor de platd.
(4) Concesionarul esti obligat sd respecte condiliile impuse de natura bunului

concesionat privind siguran,ta in exploatare 9i proteclia mediului' -
(5) Concesionairrl este obligat sd intabuleze, p€ cheltuialS proprie, in numele

autoritilii locale - Municipiul Craiova terenul ce constituie obiectul contractului de

concesiune in Cartea Funciara. Dupd inregistrare un exemplar din documentafie va fi

transmis la primaria Municipiului Craiova - Biroul Contracte Economice.

(6) La incetarea contiactului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul

este obligat s6 restituie concedentului, in deplin5 proprietate, terenul previzut la art.1(1)'

in mod gratuit gi liber de orice sarcini-
(7) Concesionarul este obligat sd continue exploatarea bunului in noile condilii

stabilite de concedent in mod unilateral, potrivit art.6(2) din prezentul contract de

concesiune , frrd a putea solicita incetarea acestuia'
(8) Concesionarul este obligat sd comunice concedentului orice modificare privind

datele sale de identificar*, pr*.uri Ei alte elemente care au apdrut pe parcursul derul5rii

contractului de concesiune 9i au legdturd cu acesta'
(9)Concesionarul este obligat si solicite qi s5 ob1in6 certificatul de urbanism qi

autorizafia de construire, cu ,"sp".tatea termenelor de execulie pentru scopul in care a

fost incheiat prezentul contract.
(10) L; pretul concesiunii se adaugi costul lucrSrilor de infrastructurl aferente,

conform art. 17 din Legea nr.50/1991, republicatd, privind autorizarea executarii

lucrflrilor de construcfii, cu modific[rile qi completdrile ulterioare.

(ll) Concesionarul are obligalia de a pl6ti taxele gi impozitele prevdzute de Legea

11UZAW privind Codul Fiscal, cu modificirile qi completdrile ulterioare.

(rzj se interzice subconcesionarea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice

sau juridice, sub sancliunea rezolvirii de drept a contractului, frrd somalie sau punere in

intirziere gi frr6 intervenlia instanlei judecdtoregti (pact comisoriu grad IV), autontatea

locald av6nd dreptul si dezafecteze terenul concesionat ocupat de investiliile realizate qi

s6 dispun6 aduceiea acestuia in stare iniflal5 pe cheltuiala exclusiv6 a concesionarului.

- OBLIGATIILE C ONCEDENTULUI
Art.8. (1) Concedentul este obligat sA nu il tulbure pe concesionar in exerci$ul

drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

e)Concedentul esie obligat si notifice concesionarului aparilia oricdror imprejurdri

de naturd sd aduci atingere dripturilor concesionarului, care nu au putut fi prevSzute la

data incheierii prezentului contract de concesiune'

Cap.VIH
INCNTAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESITJNE

Art,9 -(1) Prezentul contract de concesiune inceteazl in urmitoarele situalii:

(a)de drept, la expirarea duratei prevdzutl ?n contractul de concesiune;



. ' (b) inainte de expirarea duratei prevbzuti in contract in urmdtoarele situalii:
1. prin acordul de voinld al p64ilor consemnat in scris prin act adilional;
2. in situalia in care terenul ce face obiectul contractului de concesiune este

restituit in natur6 conform prevederilor Legilor nr.10i200lR qi 247nA05, contracful de
concesiune inceteazd de drept, concesionarul fiind notificat in prealabil cu 30 de zile;

3. la disparilia, dintr-o eauzf de fo4a major5., a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitAtii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunlare, frrd plata
unei despdgubiri cdtre concedent.

(2) Contractul de concesiune se reziliazd inurmdtoarele situafii:
a) dacd pentru nevoi de interes nalional sau local, terenul concesion at va fi destinat

realizdrii unor construclii gi amenajdri edilitare, contractul de concesiune poate fi reziliat
unilateral de citre concedent, dupi ?nStiinfarea concesionarului cu 30 de zlle inainte,
concesionarul fiind obligat sd desfiinteze construclia pe cheltuiala proprie;

b) concesionarul este in lichidare voluntari sau faliment;
c) constituie o cauzd pentru rezilierea contractului din iniliativa concedentului

neplata redevenlei de cdtre concesionar a dou[ rate consecutive. Rezilierea va opera de
plin drept, ffird somalie, indeplinirea altor formalitSli judiciare sau extrajudiciare qi fErd
intervenlia instanlelor judecitoregti, cu un preaviz de 30 zile calendaristice transmise
concesionarului;

d) cind se constatl cE nu au fost respectate obligaliile contractuale de citre
concesionar, prin reziliere de cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri in sarcina
concesionarului

Cap,tX
ALTE CLAUZE,

Art l0(1). La incetarea, din orice cauzd, a contractului de concesiune,
au fost utilizate de concesionar ?n derularea concesiunii vor fi repartizate

I
ti,

t::l

.
. i

urmeaz5:
a) bunuri de retur - terenul in suprafagr de 9,0 mp prevdzut la art.l

plin drept, gratuit qi liber de orice sarcini concedentului;
b) bunuri proprii care au aparlinut concesionarului rdmdn in proprietateaacestuia.
Q)Laincetarea din orice cauz6. a prezentului contract de concesiune, lucrdrile de

in&astrucfuri aferente vor trece in proprietatea concedentului.

Cap.X
FORTA MAJORA

Art. 11 {1) Forla major6 este constatatdde o autoritate competentd.
(2) Fo@ major6 exonere.v5 p64ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate

prin contract, pe toat5. perioada in care aceasta acfioneazd.
(3) Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a fo4ei majore,

dar fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor p6nd la aparigia acesteia.

bunurile ce
dupd cum

:

(1) revine de



i',,-" (4) Partea contractuald care invoc6 fo4u majord are obligalia de a notifica celeilalte

-'p5r!i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la

dispozi,tie in vederea limitdrii consecinfelor.
(5) Dacd fo4a majord ac{ioneazd sau se estimeazd,cdva ac}iona o perioadd mai

mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirli incetdrea de plin

drept a prezentului contract, frrd ca vreuna din p6rli s5 poatd prelinde celeilalte daune-in-
terese."

Cap. XI
LEGEA APLICABILA. CORESPONDENTA $T NOTIFICANT

lrrt.l2. Prezentul contract de concesiune este guvernat de legea romdnb iar

notificdrile {bcute de oricare dintre pn4ile contractante celeilalte pdrli vor fi considerate
valabil indeplinite daci vor fi transmise prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire.

Cap. XII
CLAUZE, SPECIALE

Art.13 (1) Redevenla stabilitd prin contractul de concesiune precum gi majorbrile de

intfrrziere stabilite conform legisla{iei in vigoare, constituie creanld bugetari cettil,lichidd
qi exigibilS provenitl dintr-un raport juridic contractual, iar in cazul neachit6rii acestora la

termenele stabilite la arl.3, alin.(3) $i (5) din prezentul contract de concesiune, acestea

devin titlu executoriu care se transmit la Direclia de Impozite qi Taxe in vederea
executdrii silite a concesionarului in condiliile prevdzute de O.G. 9212A0.3 privind Codul
de procedurd fiscal5, republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

(2) Dispoziliile prezentului contract de concesiune se completeaz1, cu prevederile

Codului Civil, cu reglementdrile legale in vigoare referitoare la concesiuni qi cu
reglementdrile fiscale ?n materie.

Cap.XIII
LITIGII

Art.l4 Litigiile, controversele qi pretenfiile care se vor naqte din prezentul contract
de concesiune sau in legEturd cu el vor fi solulionate pe cale amiabild, in caz contrar
competen{a aparlindnd Secliei de Contencios Administrativ gi Fiscal din cadrul
Tribunalului Dolj, conform prevederilor Legii 55412004 a contenciosului administrativ cu
modificdrile ulterioare.

Cap.XIV
DISPOZITII FINALE

Art.15 Prezentul contract de concesiune va putea fi amendat sau modificat numai prin
acordul pirlilor, consemnat intr-un act adilional, care devine parte integrant[ a acestuia.



CONCEDENT 

MUNICIPIUL GRAIOVA 

Pt. PR 
Viceprimar 

CONCESI 

S.C. JI 
s 4,- 

viensv,0 Direct A 
Tr ...1.0,01.. A/1- 

Art.16  Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua.") exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte contractanta. 

Urinatoarele documente fac parte integranta din prezentul contract de concesiune: 
— Hotar6rea Consiliului Local nr.553/2009 prin care se aproba concesionarea prin 

negociere directa; 
— Hotararea Consiliului Local nr.74/2010 prin care se aprobd insusirea raportului 

de evaluare si Caietul de Sarcini referitor la concesionarea terenului prevazut la 
art.1(1) din prezentul contract de concesiune; 

— Procesul Verbal de negociere nr. 78991/31.05.2010 incheiat intre partile 
contractante; 

— Raport nr.79356/01.06.2010 de analizare a ofertei si atribuirea contractului 
concesiune Care S.C. JIUL S.A.; 

— Procesul verbal de predare - primire a terenului in suprafata de 9,0 mp situat in 
Craiova, Calea Bucuresti, nr.6. 

Cons. Jur. Selea Ionicä 

Director - Directia 	Director — Directia 
Economico — Financiara, 	Patrimoniu, 

Nicolae Pascu 	70vidiu Vanghelie 

Avizat pentru legalitate 	Set' Birou Contracte 
Directia Contencios Juridic, 	Economice, 
con. jur. 11ibaeIa Ciobanu 	Popescu pheorghe 
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R o M A r u l n

JUDETUL DOLJ
prumr.Rn MUNlClPluLut clRAlovA
rur. -rg-r-Q-s..Q oin 3- f .A#.-.,lct Y

A U T O R I Z A T I E  D E  C O N S T R U I R E

*, .?3{ din 3f,og #t/L-

ca urmare a cereriiadresate de {1): JluL sA PENTn-u-.9-c--9-.I!S9'-.!'!.F--E'9..E.-I!'IFE*q'B"L---"""""

cu.'''.'..'.....,'."...dgnigjtirr1..--,-'-.-.'.'{2)i,iii,o"ii,,|---:u...."..''...;;;'=---d;G-!p-{il"--.

email ..............,..

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1ggl, privind autorizarea executirii rucririror de construcfii '

_ieJuUf 
itata, cu modificirile 9i completirile ulterioare'

S E  A U T O R I Z E A Z A :
executarea lucririlor de construire pentru:

ScHIMBARE DE DESTINATIE BIRO-URIif-l CENTRU MED!-C]!L' cU MODIFICARI STRUCTURALE 9l

NEsrRucrumr-e ,Ii'eiEARi sc*nA AccEs DIN ExrERloR
GOND[ll: A ̂ -- ^^*ra:m ran*racf cnncesiune nr.3{{f2010
Scaravaocupaterenu|insuprafafideg,Ompconformc^ontractconcesiunenr.S
se vor respecta condiliire din avize,a"oriuiii"*pertlza t"t ni"ai" i"tisten{1 si.stabititate nr,394'o12

gi expertiza ta secuiitii" ra incendiu nl.zq+figligi documentalia tehnici lizati spre neschimbare

cartea funciara (4)....,..--2-e.97-?.'.../fisa nunuluiimonit' "' /;i' caoliii"f iol'?19!!'7""

lucriri in valoare {5) de {10000 lei
-in baza ctocumentaliei tehnice - D.T. pentru autorizarea executiri rucririror de construire (D-T'A'C' +

a rost eraborati de -eRAiovA ,:tdP-9r 
su!_----- 

- ;;ffii" -- $J$1?;I,Ji- -
strA,iq--:---
...1.4.., respecti" d; -- .. 3i_SleiwnittaFrn --__"-_. ;itecuionductor arhitect cu drept de

conformirate cu prevederite Legiinr. reJiZoOi-piiuina ?pj$;rea;Gid;litiea 
profesieide arhitect'

republicati, aflat in evidenla Fitialei 
"r**"L 

- 
""." glirxts.........-........ a ordinului Arhiteclilor din Rominia'

FP4142,ver07 Pag'1



Cu PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAG URMATOARELE PRECIZARI: 
A. Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizata spre neschimbare - , i'mpreuna 
cu toate avizele i acordurile obtinute, precum i punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii 
competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie. 

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor 
acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), 

respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata.  

In conformitate Cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15'1) din Legea nr. 50-1991 si Cu respectarea legislatiei pentru 
aplicarea Directive' Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor i numai in perioada de 
valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care 
conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.  

B. Titularul autorizatiei este obligat: 
1. sã anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 
autorizatiei (formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizatiei; 
2. sä anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 
autorizatiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial in construct'', impreuna cu dovada achitarii cote' 
legate de 0,1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora; 
3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 
autorizatiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in constructii, odata cu convocarea comisiei de 
receptie; 
4. sä pastreze pe santier, in perfecta stare, autorizatia de construire i documentatia tehnica - D.T. 
(D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizata spre neschimbare, impreuna cu Proiectul Tehnic - P. Th i detaliile de 
executie pentru realizarea lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de 
control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor; 
5. in cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sä 
sisteze executarea lucrarilor, sä ia masuri de paza si de protectie i sa anunte imediat emitentul autorizatiei, 
precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu; 
6. sä respecte conditile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum si de protectie a 
mediului, potrivit normelor generale si locale; 
7. sä transporte la 	rampa ecologica Mofleni 	materialele care nu se pot recupera sau 
valorifica ramase in urma executarii lucrarilor de constructii; 
8. sã desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de  -  zile de la terminarea efectiva a lucrarilor; 
9. la inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitier(vezi anexa 
nr.8 la normele metodologice); 
10. la finalizarea executiei lucrarilor, sä monteze "Placuta de identificare a investitiei"; 
11. in situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sä solicite prelungirea valabilitatii 
acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea terrnenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 
(inclusiv durata de executie a lucrarilor); 
12.sã prezinte "Certificatul de performanta energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor; 
13. sã solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau 
inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu"; 
14. sä regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligati' de plata' ce ii revin, 
potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei; 
15. se declare constructiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare 
teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la 
data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a 
lucrarilor). 
C. Durata de executie a lucrarilor este de  12 Luni  calculata de la data inceperii efective a lucrarilor 
(anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe.intreaga durata de 
executie a lucrarilor autorizate. 

INTI 
Marie 
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D. Ternenul de valabilitate at autorizatiei este de 12 Luni de la data emiterii, interval dqtimp in care 

Nic 	rlescu 

p. Arm', 	5EF, 
Elena Ri2 

_ 
Taxa de autorizare in xil-6-a-Te de 	1100 	lei, a fost achitata conform 

Chitantei nr. 	 ?0 	din (E •Cc? 	(- 

Prezenta autorizafie a fost transmisa solicitantului 
DIRECT la data de • 09 4 sotita de 

exemplar(e) din documentatia tehnica -D.T., impreuna Cu avizele i acordurile °Minute, vizate spre 

In conformitate Cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
construc

neschimbare. 
tii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se prelungeste valabilitatea 
Autorizabei de construire 

	

de la data de 	pana la data de 

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sä °Mink in cond Wile 

legii, o alta autorizatie de construire. 

PRIMAR, 	
SECRETAR, 

p. ARHITECT 5EF, 

Data prelungirii 
Achitat taxa de: 	

lei, conform Chitantei nr. 	
din 

Transmis solicitantului la data de 	
DIRECT . 

trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. 

PRIMART - 
Lia Olauta Vasilescu 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) 

Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din 

D.T.A.C./D.T.A.D. 
(4) 

Se completeaza Cu datele extrase din Cartea funciara sau din Pisa bunului imobil, dupa caz 

(5) 
Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, Inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de 

suprafata construita desfasurata a constructillor on valoarea lucr-
aritor de constructii si instalatii aferente din 

avizul general at investitiei 
(6) 

Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. si data elaborarii documentatiei, precum si celelalte elemente de 

identificare. 
5EF SERVICIU

iNTOCMIT 

Mariana Liliana Fugaru 	
Mari- allri2n 

FP-41-I 	g.3l 



MUNICIPIUL C IOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C 11  A IOVA 

HOTA  A  REA NR. 208 
privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 ineheiat intre S.C. 

JIUL S.A. §i municipiul Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in edinta ordinard din data de 
31.10.2012. 

Avand in vedere raportul nr.129668/2012 intocmit de Directia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 incheiat intre S.C. 
JIUL S.A. *i municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren in suprafata de 9 mp., in 
vederea construirii unei sari exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor 
din Complexul Unirea, str. Calea Bucure§ti, nr. 6 §i rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 i 114/2012; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicatd, privind autorizarea 
executdrii luerdrilor de constructii, modificata §i completatd; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 §i 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicatd, privind administratia publicd 
locald; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 incheiat intre 
S.C. JIUL S.A. §i municipiul Craiova, in sensul schimbarii partii contractante 
S.C.JIUL S.A., cu Selea Pompiliu. 

Art.2. Se imputemice§te Primarul Municipiului Craiova sä semneze actul aditional de 
modificare a contractului de concesiune nr.311/2010. 

Art.3. Pe data prezentei hotdrari, se modifieä in mod corespunzator Hotdrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2009. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publicd Locald, Directia Patrimoniu, S.C. JIUL S.A. i Selea 
Pompiliu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotardri. 	, 

, 

	

PRESEDINTE rft SEDINT ̀A' 
	

CONT A 

SECI 

	

Lucian Costin DINDIRICA 
	

Nicoleta 

• 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PREVIARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Evidenta si Administrarea Domeniului 
Public si Privat, a Contractelor si Autorizarilor 
Nr.   _IS:5;2_0Z   / 	>01.2012 

Act Aditional nr.1/2012 
la contractul de concesiune 

nr. 311/2010 incheiat cu SELEA POlVIPILIU 

parte. 

Avand in vedere dispozitiile art. 36, alin. 2, lit. c coroborat cu aim. 5, lit, a si b, art. 
45 aim. 3, art. 62 alin. 1 si art. 120-123 din Legea 215/2001 privind administratia publicd 
locald republicatd, precum si art. 136, alin. 1 si art. 141 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedurd fiscald, republicatd si modificata prin O.U.G. 19/2008 coroborate cu Legea nr. 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completdrile ulterioare 
si in conformitate cu art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor 
de constructii; 

In baza Hotardrii Consiliului Local nr. 208/31.10.2012 s-a incheiat prezentul act 
aditional la contractul de concesiune nr. 311/2010, astfel: 

Art.] 
Se modified cap.I - Partile Contractante din contractul de concesiune nr. 311/2010, 

ca urmare a schimbdrii partilor contractante S.C. JIUL S.A. Craiova cu SELEA 
POMPILIU, astfel: 

„intre 
Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. Alexandru Joan Cuza, nr. 7, CIF 

4417214, reprezentat prin Primar, in calitate de concedent pe de o parte si 
SELEA POMPILIU cu domicilinl in 

ue aita parte. 
	 In calitatede concesionar, pe 

Art.2 
Celelalte articole ale contractului de concesiune nr.311/2010 rdmdn neschimbate. 

intre 
Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. Alexandru loan Cuza, nr. 7, CIF 

4417214, reprezentat prin Primar, in calitate de concedent pe de o parte si 
SELEA POMPILIU cu domiciliul in 	 Dolj, posesor 

in calitatede concesionar, pe de altei 

1 



Art3  
Prezentul act aditional, devine parte integranta a contractului de concesiune 

nr.311/2010 i se incheie in cloud exemplare, ate unul pentru fiecare parte contractanta. 

CONCEDENT 	 CONCE 

MUNICIPIUL CRAIOVA 	 SELEA 	IU 

LIA 44( 
	

LESCU 

/ 

Director Executiv 
Directia ""-'-noniu 
Adrian: 	)eanu 

Avizat pent' 	ate 
cons. jur. Ic 	ea 

2 
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\ 	
ARIA M 	CRAIO' A 

it  

tt19, -Q  
Domnule Primar, 

Operator prelucrari date cu caracter personal nr.28337 
ONCO — LIFE CENTER S.R.L. CRAIOVA 

Str. Ca1eaBucure0, Nr. 6 
Tel./fax: 0351.466.859 

E-mail: office@onco-life.ro  
www.onco-life.ro  

M OVEM ENT 

ISO 9001 
certificat nr. 722C 

31\osemnatul UNCHESELU GABRIEL, domieiliat 
In calrtate de asociat unic al SC 

ONCO-LIFE CENTER SRL, cu sediul In Mun. Craiova, Str. Calea Bueureti nr.6, 
Va rog sa aprobati,sellimbarea titularului contractului de concesiune nr.311/01.07.2010, ea 
uiniare a faptului Ca" a intervenit un contract de vanzare-cumparare intre dl. SELEA 
POMPILIU si SC ONCO-LIFE CENTER SRL, contract autentificat sub nr.2871/30.12.2019 
la Birou Individual Notarial Zavoi Aurelian Paul. 

Pe cale de consecinta, noul titular al contractului de concesiune va fi SC ONCO-LIFE 
CENTER SRL. 

Anexez in eopie: 
- Contractul de concesiune nr.311/01.07.2010 

Actut aditional nr.1/2012 la eantractul de concesiune nr.311/01.07.2010 
- Contractul de de vanzare-cumparare intre Di. SELE.A POMPILTU si SC ONCO-LIFE 
CENTER SRL 

Certificat inregistrare SC ONCO-LIFE CENTER SRL 
- Carte de identitate UNCHESELU GABRIEL 

Cu stima, 	 Asociat unic, 
Uncheseiu Gabriel 

Domnialui Priniar a Municipiuliu Craiova 



CONTRACT DE VANZARE 

Intre subsemnatii: 
SELEA POMPILIU, 

In calitate de vanzator 
SOCIETATEA ONCO-LIFE CENTER SRL, Cu sediul in mun. Craiova, Calea Bucuresti nr.6, 

jud. DoIj, avand NORC J16/402/2012, CUI 29920121, reprezentata de asociat unic UNCHE$ELU 
GABRIEL, 

In baza Deciziei asociatului unic din data de 19.12.2019 
In calitate de cumparatoare 

ELEA ELENA, cu domiciliul in mun. Craiova, 

In calitate de declaranta 
a intervenit prezentul contract de vanzare in urmatoarele conditii: 

Subsemnatul ,ELEA POMPILIU vand SOCIETATII ONCO-LIFE CENTER SRL, reprezentata 
de asociat unic UNCHESELU GABRIEL, imobilul situat in mun. Craiova, Calea Bucuregi nr.Z 
jud. Dolj, inscris in CF nr. 29072 a localitatii Craiova, id. cu numar cadastral 7052/0/17, compus din: 
la subsol — 6 incaperi arhiva, doua holuri, debara; la parter — casa scarii; la etaj — 8 birouri, 3 holuri, un 
birou director, un oficiu, secretariat. 

Imobilul ce se vinde face parte dintr-o constructie mai mare cu destinatia de spatii comerciale, 
cu regim de inaltime S+P+1, situata pe terenul intravilan in suprafata de 4.282 mp din acte Si 2.405 
mp din masuratori, id. cu nr. cadastral 7052 si inscris in CF nr. 230761 a loc. Craiova (Nr. CF vechi 
57726), teren aflat In proprietate indiviza a Municipiului Craiova 	domeniu privat (aflat in 
administrarea Consiliului Local al mun. Craiova) si SOCIETATII BUIGOLD EXIM SRL, asa cum 
rezulta din Extrasul de informare nr. 284736 din 20.12.2019 elib. de OCPI Dolj, BCPI Craiova. 

Eu, vanzatorul, declar ca nu am incheiat niciun fel de conventie cu Municipiul Craiova referitor 
la terenul pe care se afla constructia, intrucat consider ca am un drept de folcsinta asupra acestui 
teren, drept de folosinta ce I-am dobandit prin subrogatie de la SC JIUL SA, °data cu incheierea 
Contractului de dare in plata autentificat sub nr. 1624/09.07.2012 de BNP Zavoi Aurelian Paul cu 
sediul in Craiova, deoarece aceasta societate dobandise dreptul de folosinta asupra terenului, 
conform Sentintei civile nr. 19042 din 15.12.1995 pronuntata de Judecatoria Craiova in Dosar nr. 
19064/1995, definitiva si irevocabild, avand ca object actiune in constatare, in contracdictoriu Cu 
Primaria Craiova Si Consiliul Local al mun. Craiova. 

Am dobandit imobilul ce face obiectul prezentului contract de vanzare, in baza Contractului de 
dare in plata autentificat sub nr. 1624/09.07.2012 de BNP Zavoi Aurelian Paul cu sediul in Craiova. 

Eu, §ELEA ELENA, in calitate de sotie a vanzatorului SELEA POMPILIU, declar ca sunt de 
acord cu instrainarea imobiiului mai sus amintit si recunosc calitatea de bun propriu a acestui imobil in 
favoarea sutului meu $ELEA POMPILIU, fiind dobandit de catre sotul meu in contul unor creante 
proprii ale acestuia. De asemenea prin semnarea prezentului contract de vanzare, deciar ca nu am 
nicio pretentie fata de cumparatoare, Societatea ONCO-LIFE CENTER SRL. 

Subscrisa SOCIETATEA ONCO-LIFE CENTER SRL, reprezentata de asociat unic 
UNCHE$ELU GABRiEL declar Ca dupa achizitionarea irnobilului ce formeaza obiectul prezentului 
contract, ma oblig sa reglementez un raport juridic intre subscrisa societate si Municioiul Craiova 
domeniu privat cu pivire la stabilirea unui drept real asupra terenului pe care se afla imobilui, drept real 
care va putea fi de superficie sau un drept de propnetate nsiibm impi cote parti din teren. 

Pretul stab ilit de noi Dartile contracinntA AStP 	 , din 
care suma de 	 IrmPA74 r Inf'Q4'7.7 de la cumparatoare prin 
virament bancar in contui lban nr. 	 leschis pe numele rneu, 
vanzatorul ?ELEA POMPILIU la Banc. I I C112011VGII Ito vd-v, ;...C1 II 1c11 Ld1411.4 Id uata de 29 februarie 2020. 

Acest pret a fost stabilit de catre mine, vanzatorul $ELEA PO 	ill's :nd in considerare 
faptul Ca promitemta societate cumparatoare SOCIETATEA ONCO-LI 	`E`ICIT IE=131' 'RI_ are in prezent 	

A 

RIGINAux 



0 	sul in declaratii c5 pentru bunul imobil ce formeaza obiectul prezentului contract, sunt achitate toate 
ligatiile de plata datorate pentru anul curent bugetului local at mun. Craiova in a carei raza se afla 
egistrat fiscal imobilui ce face obiectul prezentului contract, Si eu, vanzatorul, ca i contribuabil nu 
obligatii fiscale restante, obligatii fiscale scadente ai neachitate si nici alte creante bugetare, dupa 

cpb,  cum rezulta din Certificatul fiscal nr. 824772 din 23.12.2019 elib. de Primaria mun. Craiova, Directia 
Irnpozite Si Taxe. 

Eu, vanzatorul, declar c5 imobilul nu este grevat de sarcini §i nu am constituit drepturi reale in 
favoarea altor persoane, a§a cum rezulta din Extrasul de Carte Funciara pentru autentificare nr. 
285022 din 23.12.2019  elib. de ()CPI Dolj Biroul Carte Funciara. 

Eu, vanzatorul, declar cä imobilul ce formeaza obiectul prezentului contract de vanzare este 
proprietatea mea, far5 s5 fi trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ, nu a ie§it din 
circuitul civil, c5 anterior autentificarii prezentului contract nu l-am instrainat in nici un mod altor 
persoane fizice sau juridice, prin act sub semnatura privata sau autentic, nu am incheiat conventii 
preliminare cu terte persoane, nu a facut obiectul vreunei revendicari sau cereri de restituire in natura 
conform prevederilor Legii nr. 10/2001, face obiectul unui contract de locatiune catre societatea 
cumparatoare Si este sediul social al societatii cumparatoare, cä imobilul nu face obiectul niciunui 
litigiu, urmariri silite, sechestre sau masuri de indisponibilizarea a imobilului 

Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului se face catre societatea cumparatoare 
cu incepere de azi, data autentificarii actului. 

Predarea imobilului, adica punerea lui la dispozitia societatii cumparatoare, impreuna cu tot 
ceea ce este necesar pentru exercitarea liber5 i neingradita a posesiei, pe care II vom elibera de 
toate bunurile mobile ale subsemnatului vanzator, in conditiile art. 1685 ai urm din codul civil, se face 
azi, data autentificarii prezentului contrcat. Cumpar5toarea are obligatia de a verifica starea in care se 
afla bunul imobil la momentul predarii pentru a descoperi viciile aparente, pe care eu, vanzatorul am 
obligatia sa le remediez de indat5, precum §i eventualele vicii ascunse. 

Eu, vanzatorul, declar c5 inteleg sä garantez societatea cumparatoare contra evictiunii total& 
sau partiale, in conditiile art. 1695 §i urm din codul civil ai impotriva viciilor imobilului in conditiile art. 
1707- art. 1714 din codul civil. 

Riscul pieirii bunului este transferat societatii cumparatoare incepand de azi, data autentific5rii 
contractului. 

Subscrisa  SOCIETATEA ONCO-LIFE CENTER SRL,  reprezentata de asociat unic 
UNCHESELU GABRIEL, inteleg sa cumpar de la numitul  SELEA POMPILIU  imobilul mai sus aratat, 
la pretul i in conditiile prev5zute in prezentui contract cu at carui continut ma declar de acord. 

Subscrisa cumparatoare declar Ca am luat la cuno§tiinta de situatia de drept ai de fapt a 
imobilului pe care it cumpar, tiu cá acesta a fost dobandit de catre vanzator in conditiile aratat",-• 
sus, atiu ca imobilul nu este grevat de sarcin, atiu ca" nu s-a constituit drepturi reale in favoar 	wr2/ 
persoane, nu a ieait din circuitul civil ai nu a trecut in proprietatea statului in baza vreunui act rye, 
intelegand sa-I dobandesc far5 ca prin aceasta sa eliberez vanzatorul de garantia datoratz &ant . 

k1 C s.,.S`•::".5..zt: 
CO-VA 
OR0 

urmeaza s5 fie platit astfel: suma de 	 din resurse proprii ale 
cumparatoarei concomitent cu banii din credit, iar suma de  648.000 lei (*asesutepatruzeci*iopt lei), 
din creditul acordat de BANCA TRANSILVANIA — DIVIZIA PENTRU MEDICI societatii cumparatoare, 
subsemnatul vanz5tor, declar in mod expres ca inteleg sa renunt la beneficiul inscrierii din oficiu 
in cartea funciara mai sus amintita, in conditiile art. 36 alin. 6 din Legea 7/1996 republicata Cu 
modificarile §i completarile ulterioare, a ipotecii legate prevazuta in favoarea mea de art. 2386 
aim. 1 din codul civil, pentru pretul datorat Si ma oblig, totodata, a da societatii cumparatoare 
la solicitarea acesteia, o declaratie autentica de incasare integrala a pretului. ) s)  

Eu, vanzatorul, declar in mod expres, sub sanctiunile prevazute de art. 326 Cod Penal privind D 

calitatea de chiriaa in imobilul ce se se vinde, iar in aceasta calitate a realizat pe cheltuiala sa proprie 
renovarea si adaptarea functionala a spatiului ce se vinde, toate investitiile facute de la data dobandirii 
imobilului si 'Dana in prezent find facute exclusiv pe cheltuiala acesteia; de asemenea, am mai luat in 
considerare la stabilirea pretului de vanzare si faptul ca asociatul unic at societatii cumparatoare, 
UNCHESELU GABRIEL, este nepotul meu, caruia Ti port o afectiune deosebita. 

Restul de pre t in sum5 de 	 •  -----x 	' Thcas5m de 
la cumparatoare, prin virament bancar in contul lban n 	 Jeschis pe 
numele meu, vanzatorul SELEA POMPILIU la Banca Transilvania S.A. din creditul acordat 
cumparatorilor de BANCA TRANSILVANIA — DIVIZIA PENTRU MEDICI, conform contractului de 
credit nr.  8657053 din data de 27.12.2019,  cel mai tarziu la data de  29 februarie 2020. 

Avand in vedere c5 pretul vanzarii in suma de 



evictiunii si a viciilor. Totodat5, declar c5 m5 oblig sa verific starea in care se afla bunul imobil la 
momentul predarii pentru a descoperi viciile aparente, pe care vaniatorul are obligatia s5 le 
remedieze de indat5, precum i eventualele vicii ascunse. 

Eu, vanz5torul, declar ca am pus la dispozitia societatii cumparatoare certificatul de 
performanta energetic5 a cladirii nr. 691 din 09.11.2016 emis de auditorul energetic Hie Stefan, 
prev5zut de Legea nr. 372/2005, iar subscrisa cumparaloare, declar ca am primit acest certificat. 

Subscrisa cump5r5toare consimt sã dobandesc proprietatea imobilului mai sus amintit in 
aceste conditii si am luat cunostint5 de efectele produse de informatiile cuprinse in certificatul de 
performanta energetic5 a cladirii (clasa B de performanta energetica a imobilului). 

Subscrisa cumparatoare declar Ca am luat cunostint5 de prevederile art. 17 din Legea nr. 159/2013, care modifica Legea nr. 372/2005, care prevede c5 incepand cu data de 19.07.2013 la 
inregistrarea in evidentele fiscale a imobilului ce face obiectul prezentului contract, este obligatorie 
prezentarea unei copii a certificatului de performant5 energetica a imobilului. 

Subscrisa cumpar5toare declar c5 am luat cunostinta de prevederile art. 461, aim. 2 Cod 
Fiscal care prevede obligatia dobanditorului sa depun5 o noua declaratie de impunere la organul fiscal 
local in a carui raid teritoriala de competent5 se af15 imobilul, in termen de 30 de zile de la data 
dobandirii, i faptul Ca dobanditorul datoreaza impozit pe imobil incepand Cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator dobandirii. 

Eu, vaniatorul, declar in mod expres c5 suntem de acord cu intabularea dreptului de 
prietate asupra imobilului in favoarea societatii cumpar5toare i noi, partile contractante, autorilam 

st rul public s5 indeplineasca formal itatile de publicitate imobiliara privind prezentul contract. 
Noi, partile contractante, declaram in mod expres, sub sanctiunile prev5zute de art. 326 Cod 

al privind falsul in declaratii, cä pretul declarat in prezentul contract este real si am luat cunostinta 
prevederile art. 9, lit. b din Legea nr. 241/2005, cu privire la evaziunea fiscal5, de dispozitiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si sanctionarea spal5rii banilor Si finantarii terorismului, precum 

pentru modificarea si completarea unor acte normative, iar subscrisa cumparatoare, declar c5 suma 
reprezentand pretul vanfarii nu provine din actiuni ilicite sau care incalc5 aceste legi. 

Totodata, noi, partile contractante declaram in mod expres ca fiecare dintre noi este 
beneficiarul real al operatiunii, adica vanzatorul este beneficiarul real al pretului incasat, iar societatea 
cumpar5toare este beneficiarul real al obiectului cumparat. 

Noi, pärtile contractante declaram pe proprie raspundere, c5 nu avem calitatea de debitori in 
cadrul procedurii insolventei persoanelor fizice reglementata de Legea nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. 

Partile declara ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protectia datelor), actioneaza in calitate de operatori independenti ai datelor cu caracter 
personal, nu au calitatea de co-operatori si exclud once forma de raspundere solidara in ceea ce 
priveste respectarea obligatiilor care revin fiecarei Parti potrivit RGPD. 

P5rtile sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale pentru intocmirea actului notarial si 
cu furnizarea de informatii referitoare la datele lor personale Si la continutul actului notarial autorit5tilor 
imputernicite prin lege, la cererea acestora. 

Protectia datelor cu caracter personal si siguranta informatiilor au o importanta deosebita 
pentru Parti. in cazul datelor cu caracter personal care sunt colectate, prelucrate si utilizate pentru 
indeplinirea prezentului Contract, p5rtile vor asigura confidentialitatea, disponibilitatea Si integritatea acestor date. 

Noi, partite contractante declaram ca ne exprimam in mod fiber i neviciat acordul de a 
contracta, cu intentia de a fi obligate conform prevederilor prezentului contract in integralitatea sa 
semnam prezentul contract cu intentia deplina i libera de a dobandi toate drepturile i obligatiile 
prevazute in acesta, pe care le consideram echitabile. 

Noi, partile contractante declaram c5 am primit informatiile necesare pentru incheierea in 
deplin5 cunostinta de cauz5 a prezentului contract in forma in care acesta a foit redactat, c5 
dispunem de experienta si de cunostintele necesare pentru a intelege prevederile prezentului contract 

intelegem sa incheiem prezentul contract in deplin5 cunostint5 de cauza. 

	

Noi, partile contractante, declaram in mod expres c5 toate i orifia;p44, 	derile prezentului act au fost negociate 	acceptate de noi, (Artie contractante, c 

	

AIS 	onal continutul 
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prezentului act, am Tnteles continutul ski §i consecintele juridice pe care le produce §1 ne asumam in 
intregime declaratiile cuprinse In acesta. 

Lucrarile de publicitate imobiliara se vor indeplini de notarul public, potrivit dispozitiilor Legii 
nr.7/1996. 

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietatii innobiliare se plate§te de 
vanzator In conditiile Codului fiscal. 

Cheltuielile ocazionate de Incheierea prezentului contract sunt suportate de societatea 
cumparatoare. 

Tehnoredactat la data de 30 decembrie 2019 la sediul notarului public din mun. Craiova, 
Calea Bucuregi, bl. 27 A, parter, jud. Dolj, Intr-un exemplar original. 

VANZATOR 	 CUMPARATOARE 
SELEA POMPILIU 	 SOCIETA'TEA ONCO-LIFE CENTER SRL, 
S.S. 	 reprezentata de asociat unic UNCHESELU GABRIEL 

S.S. 
Declaranta 
SELEA ELENA 
S.S. 

CONFORM 
SfilgiNALUL I 



ROMANIA 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici 
Birou Individual Notarial ZAVOI AURELIAN PAUL 
Licenta de functionare nr. 2245/1977/13.11.2013 
Sediul Craiova, Calea Bucuresti, bl. 27A, parter, jud. Dolj 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 2871 
Anul 2019, luna decembrie, ziva 30 

In fata mea, ZAVOI AURELIAN PAUL, notar public, la sediul biroului din mun. Craiova, 
Calea Bucuresti, bl. 27A parter, jud. Do1j, s-au prezentat: 

SELEA POMPILIU, domiciliat in mun. 
in nume propnu 

III (jalllilie de vanzaror 
UNCHESELU GABRIEL, cu domiciliul in n- 

?lib. de SPCLEP 
LA-alova, in calitate de asociat unic al Societatii ONCO-LIFE CENTER SRL, cu sediul in mun. 
Craiova, Calea Bucuresti nr.6, jud. DoIj, avand NORC J16/402/2012, CUI 29920121 

In calitate de cumparatoare 
SELEA Fl FNA 	ii rInmirsilii in I 

In nume 

In calitate de declaranta 
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, precum si cele - anexe. 

In temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, 
republicata, cu modificarile ulterioare, se declara autentic prezentul inscris. 

Impozit 8.100 lei, cu OP nr. 0006280/2019 
Tarif 4463 lei, Cu chitanta nr. 558763/2019 
S-a incasat onorariul in surna de 6674 lei, cu chit. nr. OP/2019 
NOTAR PUBLIC, 
ZAVOI AURELIAN PAUL 
L.S./ S.S. 

Prezentul duplicat s-a intocmit in 7 exemplare, de ZAVOI AURELIAN PAUL, notar public, 
astazi, data autentificarii actului, are aceeasi forta probanta ca originalul 	constituie titlu executoriu in conditiile legii. 

NOTAR PUBLIC, 
ZAVOI AURELIAN PAUL 

oVIN\E.2Tli  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

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

consiliulocal@primariacraiova.ro  
vvww.primariacraiova.ro  

DIRECTIA PATRIMONIU 
Serviciul Unnarire Contracte, Agenti Economici 
Nr.103212/27.07.2020 

Catre, 
S.C. ONCO-LIFE CENTER S.R.L. 

str. Calea Bucurqti, nr.6 
Craiova — Dolj 

Urmare adresei dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub numarul de mai 
sus prin care solicitati schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 311/2010 incheiat 
intre Municipiul Craiova *i Selea Pompiliu, ce are ca object terenul in suprafata de 9,0 mp, 
unde este edificata o scard exteriord pentru realizarea accesului la imobilul — constructie situat 
In str. Calea Bucure*ti, nr.6, ca urmare a cumparkii acestuia din urma de catre societatea dvs. 
vä comunicam cã propunerea privind inlocuirea partii contractante din Selea Pompiliu ,11-1 S.C. 
Onco-Life Center S.R.L. va fi supusa spre analiza i aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

In acest sens, este necesard o adresa din partea dlui Selea Pompiliu privind acordul 
transferului contractului de concesiune, insotita de un certificat de atestare fiscala emis de 
Directia Impozite *i Taxe Locale care sä ateste plata la zi in ceea ce prive*te contractul de 
concesiune mai sus amintit. 

De asemenea, v rugsam sä ne transmiteti pentru S.C. Onco-Life Center S.R.L. 
urmatoarele: certificat constatator emis de Registrul Comertului privind situatia juridica a 
societatii *i certificat de atestare fiscala de la Directia Impozite *i Taxe Locale Craiova. 

	

Dire( 	 Pt 

	

Cristian 	AtE 	 Vi, 



t 

Operator preluerdri date en earacter personal nr.28337 
ONCO — LIFE CENTER S.R.L. CRAIOVA 

Str. CaleaBucurWi, Nr. 6 
Tel./fax: 0351.466.859 

E-mail: office@onco  -life.ro  
vvww.onco-life.ro  

MOVEMENT 

ISO 9001 
certificat nr. 722C 

Nr. 614 / 19.08.2020 

Catre, 

MARIA MUNCIPIULUI CRA1OVA 
C 

Fdr 

u a 	 Lut10„..—,1,,, Amu; 202 
Anex6 

MARIA CRAIOVA 

Ca raspu la adresa dumneavoastr5 numarul 103212/27.07.2020, pe care v-o 

anexam in copie, va transmitem documentele solicitate: 

Adresa din partea domnului Selea Pompiliu privind acordul transferului 

contractului de concesiune; 

Certificat de atestare fiscala pentru dornnul Selea Pompiliu; 

Certificat constatator emis de Registrul Comertului pentru ONCO-LIFE CENTER SRL; 

Certificat de atestare fiscala pentru ONCO-LIFE CENTER SRL. 

Cu stima, 

Administrator 
Dr. $ELEA ELENA 

C,:>‘-'..\ -7 A........- 
/, o 	l'i:S"r;). 

(6) 01‘V 
\W C;113.3tAA.l. 
\ \, C9‘j  76/4 



Domnule Primar, 

Subsemnatul Selea Pompiliu, 
titular al contractului de concesiune 

nr.311/01.07.2010, yä duc la cuno§tinta faptul cä in decembrie 2019 am vandut 
societatii comerciale ONCO-LIFE CENTER SRL, imobilul situat in Mun. 
Craiova, Str. Calea Bucure§ti nr.6 i prin urmare sunt de acord cu transferul 
contractului de concesiune mai sus mentionat catre ONCO-LIFE CENTER SRL. 

Cu s 	 Data. 

Sele 	 03.08.2020 

Domnului Primar al Municipiului Craiova 
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ROMANIA 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

	

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

	

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro  

www.primariacraiova.ro  

 

QUAL 114 
1%0 WI a ATI/KAT SiSC 

  

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. 551541 / data eliberarii: 19.08.2020 

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

Ca urmare a cererii d-lui SELEA POMPILIU nr. 551 521 din 19.08.2020 Cu domiciliul in ROMANIA,JL  
CIF: , avand calitatea de titular 1 §i a verificdrilor efectuate la nivelul compartimentului de 

speciantate al autoritabior admmistratiei publice locale la nr. de rot nominal unic: 23003450, se atesta urmdtoarele: 
SELEA POMPILIU C 	 domiciliat(d) in ROMANIA, Judetul DI 	 figureaza in evidentele fiscale 
Cu urmatoarele bunuri: 

- Cladiri, Comercialasituata/e in zona A, HOTEL-RESTAURANT(PARTER +SALA MAURA), nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 1137220.00 lei cu 
suprafata utila de 1232.80 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903, nr. cadastral 
6515/1 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 2, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 12600.00 lei cu suprafata construita desfasurata de 41.54 
mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situatd in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 3, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 14400.00 lei cu suprafata construita desfasurata de 47.49 
mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 4-SP.COMERCIAL, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 25500.00 lei cu suprafata construita 
desfasurata de 120.89 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatdie in zona A, CORP 9, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 3700.00 lei cu suprafata construita desfasurata de 13.21 
mp, Supraf. totala desf. 13.21 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 3, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 7, nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 15900.00 lei cu suprafata construita desfasurata de 56.31 
mp, Supraf. totala desf. 123.74 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 5, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 8, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 19000.00 lei cu suprafata construita desfasurata de 67.43 
mp, Supraf. totala desf. 123.74 mp, situatd in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 5, data constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- SubsoLdemisol,mansarda utilizat in alte scopuri decat cel de locuinta, Comercialasituatdie in zona A, CORP 1 - SUBSOL, nerezidentiala, avand o valoare 
mpozabild de 1641086.00 lei cu suprafata utila de 1779.04 mp, Supraf. totala desf. 2490.66 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 5, data 
constructiei 31.12.1903 pereti: beton 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 1 HOTEL RESTAURANT -MEZANIN, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 162795.00 lei cu 
suprafata utila de 176.70 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situatd in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903, nr. cadastral 
6515/1 pereti: caramida arsa 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 1 HOTEL RESTAURANT EIAJ 1, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 643674.00 lei cu suprafata 
utila de 697.08 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903, nr. cadastral 6515/1 
pereti: caramida arsa 

- Cladiri, Comercialasituatd/e in zona A, CORP 1 HOTEL RESTAURANT ETAJ 2, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 637575.00 lei cu suprafata 
utila de 691.20 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903, nr. cadastral 6515/1 
pereti: caramida arsa 

- Cladiri, Comercialasituata/e in zona A, CORP 1 HOTEL RESTAURANT ETAJ 3, nerezidentiala, avand o valoare impozabild de 469150.00 lei cu suprafata 
utila de 508.74 mp, Supraf. totala desf. 4839.05 mp, situata in Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, data constructiei 31.12.1903, nr. cadastral 6115/1 
pereti: caramida arsa 

La data de intai a lunit urmatoare eliberdrii prezentului certificat de atestare fiscald, nu figureazd in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare 
de plata')  catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor existente la data intocmirii. 

In cazul utilizärii pentru deschiderea procedurii succesorale, certificatul se poate elibera cu debitele inregistrate pand la data decesului6  , iar notarul are 

Versiune ProTaxl: Tx12020.06.16 1 	 Tiparit de: GOLEA LIVIA, 19.08.2020, 10:37:52, pag. 1/2 
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



inscrierii in certificatul de mostenitor a debitelor ce revin mostenitorilor i comunicarea care organul fiscal a unei copii de pe certificatul de 
itor. 

zentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA CRAIOVA - CONCESIONARE 
ntru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instralneaza trebuie 

cezinte certificate de atestare fiscala prin care sä se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-
toriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sä achite impozitul 

torat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de aka persoand 
ecat proprietarul. Actele prin care se instraineaza clädiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea 

nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare sunt nule de drept. 
Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate 5i nu confera aceasta calitate. 
Alte mentiuni ale organului fiscal local: 	  

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

Pt. Conducatorul organului fiscal 
local, 

Intocmit inspector 
GOLEA 

Ca 
1,_ ip 

onstr 

1) Spre exemplu notarul public conform delegarii date de catre contribuabil. 
2) Executorii fiscall ai altor organe fiscale, executor' judecatoresti/bancari. 
3) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces. 
A) ContrIbuabilul figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data 	/alte situatii. 5) In cazul in care informatille nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la 

certificatul de atestare fiscal& va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat. 
6) Debitele inregistrate pana la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele inregistrate dupa data decesului reprezinta de drept sarcina fiscala a mostenitorilor. 
*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic. 

Versiune ProTaxl: Tx! 2020.06.161 	 Tiparit de: GOLEA LIVIA, 19.08.2020, 10:37:52, pag. 2/2  
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL RBGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comer(ului de pe l6ngi Tribunalul Dolj

Adresa: Craiova, Calea Unirii nr.l26, Cod po$tal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 0251.310.302;

Website: www.onrc.ro; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

, ilt ilililililililililllllllllll llllll
,,,,i',.,,r,,,. BREE2*5FA

. r : i . ,

Nr.: 44842106.08.2020

503495 din data 16.03.2012

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI, integral virsat
Num6r pdrfi sociale: 20
Valoarea unei pirfi sociale: l0 LEI

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE
Nu existd inregistr6ri.

Redactat S.L. / listat 06.08.2020 : 10:43:12
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ASOCIATI PERSOANE FIZICE 
UNCHESELU GABRIEL 
Calitate: asociat unic 
Cetkenie: romana 
Data si locul nasterii 
Sex: masculin 
Aport la capital: 200 LEI 
Aport varsat total: 200 LEI 
Aport varsat in LET: 200 LEI 
Numar parti sociale: 20 
Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100% 

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

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor in comun de parti sociale (PERSOANA FIZICA) 
Nu exista inregistrki. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
SELEA ELENA 
Calitate: administrator 
Cetkenie: romand 
Sex: feminin 
Data si locul nasterii: 
Data numirii: 27.11.2012 
Durata mandat: nelimitata 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exista inregistrari. 

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

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu exista inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu exista inregistrki. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu exista. inregistrari. 

Activitatea principala 
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca 

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI 
Nu exista inregistrari. 

Redactat S.L. / listat 06.08.2020 : 10:43:12 
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SEDII SECUNDARA / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adres6: Municipiul Craiova, Calea BUCURE$TI, Nr. 4, Bloc M3, Etaj l, Judet Dolj
Act sediu: Contract de inchiriere, nr. 2818 din data 15.12.2016
Data de inceput a valabilitdlii pentru dovada de sediu: 15.12.2016.
Data expirbrii dovezii de sediu: 31.12.2021.
Durata sediului: 5 ani 16 zile.

,ir**r;rfr
8623 - Activit[ti de asisten{d stomatologicd 'lltiil,,

,,1::t!::1:l:i

sEDIr SI/SAU ACTMTATI AUTORTZATE CONFORM ART. 15 DrN w59t2004
Sediul social din:Municipiul Craiova, Calea BUCURE$TI, Nr. 6, Judet,pe$,*''i,,,;,',,..
Tip sediu: principal :fi:." 

'"i;'

Tip model declaralie: model 3 nr.9467 din 17.02.2017 j:ii'
desfrqoariactiVitatipropriidebiroupentrusocietate
ActivitSli la sediu: .:.'

8621 - Activitdti de asistenfi medicall generald .':.i

ilt 1ilill ilt lt illil illt il lil il ill lll
BREB2.45FA

.::'

1, Judet Dolj

8622 - ActivitAfl de asistenfd medical[ specializat{ lr;r;: :. 
'l,ijiil

8690 -A | teac t i v i t [ 1 i re fe r i t oa re |as6nd ta teaumana ' ' ]
7219 - Cercetare- dezvoltare ln 1r" {iint: -n@le 9i ingitidi.ie "rli::ilii::,i
7211 - Cercetare- dezvoltare in biotehnolggrd , ,1. ,,,. '
8610 - ActivitAfi de asistenfd spitaliceascd ,,ii , .,

Data certificatului constatator: 20.02.2.0"-tF ' 
. ,. {it

mgmene

LIT. e-h) dinL26/1990

- Dosar penal - trimitere in judecati:
Nu existi inregistriri.

- Condamnare penald a firmei:
Nu existd inregistrdri.

Redactat S.L. / listat 06.08.2020 : 10:43:12
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- Dizolvare firma: 
Nu exista inregistrari. 

- Lichidare firma: 
Nu exista inregistrari. 

- Insolventa: 
Nu exista inregistrari. 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2019 
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 
68): 83965 LEI 
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 
68 - 64): 0 LEI 
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI 
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Profit (rd. 62 - 63): 119169 LEI 
Numar mediu de salariati: 16 
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06): 3506260 LEI 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 950877 LEI 

Informatiile sunt eliberate din registrul central computerizat al cornertului, tinut de Oficiul National al 
Registrului Comertului i au la baza comunicarea inregistrarilor efectuate in registrul comertului tinut de Catre 
oficiile registrului comertului de pe langd tribunale pana la data de 06.08.2020 

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului UNCHESELU GABRIEL , fiindu-i necesar la 
Informare. 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, Cu modificarile 
completarile ulterioare, profesionistul are obligatia sei solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor prevazute de lege, in 
cel mull 15 zile de la data actelor cifaptelor supuse obligatiei de inregistrare. Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea 
persoanelor interesate, in termen de cel mull 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii. 
In cazul persoanelor imputernicite al caror mandat a expirat, insa profesionistul nu a procedat la inregistrarea in registrul comertului 
a mentiunilor corespunzatoare, conform celor de mai sus, acesta va figura in continuare inregistrat in registrul comertului 
computerizat, Cu calitatea respectiva Cu durata mandatului expirata. 

Redactat S.L. / listat 06.08.2020 	0:43:12 
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Codul de identificare fiscal& 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 

Ni. 551469 / data eliberarii: 19.08.2020 

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

Ca urmare a cererii PREDA SORIN nr. 551467 din 19.08.2020 Cud 	 , CIF: , avand calitatea de imputernicit 
I) j a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate at autoritapior administratiel publice locale la nr. de rol nominal unic: 53915136, se 
atesta urmatoarele: 
ONCO LIFE CENTER SRL CF 29920121, cu sediul in ROMANIA, judetul DOLJ, Municipiul CRAIOVA, Calea BUCURESTI, nr. 6, cod postal 2005802) figureaza in 
evidentele fiscale Cu urmatoarele bunuri: 

- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv , Serie sasiu WVGZZZ5NZJW904595, serie motor: 421404, marca: W/ TIGUAN, 
nr. inmatriculare: IF12PBV, capacitate cilindrica 1968 cmc 

- Constructiesituata/e in zona , nerezidentiala, avand o valoare impozabila de 720000.00 lei, situata in Calea BUCURESTI, nr. 6, nr. cadastral 7052/0/17, 
Data constructiei: - 

La data de intai a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala, nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare 
de plata')  catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor existente la data intocmirii. 

In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/insolventa/faliment/dizolvare/fuziune/absorbtie/ 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 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 sä 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 sa achite impozitul 
datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de aka persoana 
decat proprietarul. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea 
nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nule de drept. 

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

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

Pt. Conducatorul organului fiscal 
local, 

Intocmit inspector 
(ni A I 	4 

1) Executors fiscali al altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari, lichidatori, notari. 
2) Figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data...../alte situatii. 
3) In cazul in care informatiiie nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa Is certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la 

certificatul de atestare fiscala va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat. 
*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic. 
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