
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea  contractului de concesiune nr.46/13.05.1994 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj 
           
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2021. 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.114550/2021, raportul nr.119539/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.120823/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  
contractului de concesiune nr. 46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj; 

   În conformitate cu prevederile art.108, art.354, art.355 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr. 46/13.05.1994 având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 36,51 mp., situat în str.Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul 
schimbării părţii contractante Direcţia de Telecomunicaţii Dolj (S.C 
Romtelecom S.A.), cu S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 
S.A. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.46/1994. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/1994. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. TELEKOM 
ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
   
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

        Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              
Direcţia Patrimoniu                                                                                
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr. 114550/05.07.2021
                                                                         
                                                               
                            
                                                                    

Referat de aprobare
     la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 46/1994 încheiat

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii a Judeţului Dolj

Între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii – Dolj(S.C.
Romtelecom S.A.) este în derulare contractul de concesiune nr.46/13.05.1994, ce are ca obiect
terenul în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de
36,51 mp, situat în Craiova, str. Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, parter, aferent spaţiului cu
altă destinaţie decât cea de locuit , aflat în propietatea Direcţiei de Telecomunicaţii Dolj.

 Prin  adresa  înregistrată  la  Primăria  Craiova  sub  nr.106171/2021  S.C.  Telekom
România Communications S.A. solicită modificarea contractului de concesiune nr.46/1994, în
sensul  modificării  părţii  contractante  din  Direcţia  de  Telecomunicaţii  –  Dolj(Romtelecom
S.A.) în TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., întrucât denumirea  companiei
s-a  schimbat  în  TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.,  societate  cu  aceleaşi
date de identificare.

Având în vedere cele menţionate,  în conformitate cu prevederile  art. 10 din contractul
de concesiune, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3
lit.g, art.  354 şi art.  355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, este  necesară  şi  oportună  promovarea  proiectului  de  hotărâre  privind
modificarea  contractului  de  concesiune  nr.46/13.05.1994  încheiat  între  Consiliul  Local  al
Municipiului  Craiova  şi  Direcţia  de  Telecomunicaţii  Dolj, în  sensul  schimbării  părţii
contractante  Direcţia  de  Telecomunicaţii  a  jud.  Dolj  (S.C.  Romtelecom  S.A.) cu  S.C.
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A..

         Primar,
      Lia-Olguţa Vasilescu

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu,
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                Victor Costache

 



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                          
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr.119539/07.07.2021
                                                                                                    

Raport
privind modificarea contractului de concesiune 

nr.46/1994 încheiat între Direcţia de Telecomunicaţii Dolj şi 
Consiliul Local al Municipiului Craiova

Prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova nr.34/1994 s-a  aprobat
concesionarea către Direcţia de Telecomunicaţii Dolj  a terenului aparţinând domeniului
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 36,51 mp, situat în Craiova, str. Popoveni,
nr.16, bloc S59, scara 2, parter, aferent spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuit, aflat
în propietatea Direcţiei de Telecomunicaţii Dolj. În baza acestei hotărâri s-a încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj contractul de
concesiune nr.46/13.05.1994, pe durata existenţei construcţiei.

Ulterior, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii
Comerciale  Romtelecom  S.A.  din  data  de  11.01.2006  prin  care  s-a  hotărât  structura
Societăţii  Romtelecom,  denumirea „ Direcţia  de Telecomunicaţii  Dolj” s-a schimbat în
„Unitatea Regională Dolj”, fiind parte integrantă din structura Romtelecom S.A., aşa cum
reiese şi  din Actul Adiţional la  Actul Constitutiv al  Romtelecom S.A.,  autentificat  sub
nr.193/12.01.2006.

Facem  menţiunea că redevenţa totală datorată a fost achitată integral la începutul
perioadei contractuale.

 Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr.106171/22.06.2021 S.C. Telekom
România  Communications  S.A.  solicită  actualizarea  contractului  de  concesiune
nr.46/1994,  în  sensul  modificării  părţii  contractante  din  Direcţia  de  Telecomunicaţii
Dolj(S.C. Romtelecom S.A.) în TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS, întrucât
denumirea companiei s-a schimbat din ROMTELECOM S.A. în TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A., societate cu aceleaşi date de identificare, ataşând documente
din care rezultă acest  lucru, respectiv Rezoluţia nr.104004/05.09.2014 şi Certificatul de
Înregistrare  Menţiuni,  ambele  emise  de  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă
Tribunalul Bucureşti.

Faţă  de  cele  mai  sus  prezentate  şi  în  conformitate  cu  prevederile  art.  10  din
contractul de concesiune, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139
alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019



privind  Codul  Administrativ,  propunem  spre  analiză  şi  aprobare  Consiliului  Local  al
Municipiului Craiova:

� modificarea contractului de concesiune nr.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj, având ca obiect terenul
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova,  în suprafaţă de 36,51 mp, situat în
Craiova, str. Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul schimbării părţii contractante
Direcţia de Telecomunicaţii Dolj (S.C. Romtelecom S.A.) cu S.C. TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A.;

� împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de concesiune nr.46/1994;

   

                    Director Executiv,                                                Şef Serviciu,
                Cristian Ionuţ Gâlea                                            Victor Costache
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului                  legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: _____________                                                          Data: _____________
Semnătura:                                                                 Semnătura:

                                                                                                              Întocmit,
                                                                                                     insp. Stroe Mihaela
                                                                                        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
                                                               realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial
                                                                                         Data:___________

                                                                                         Semnătura:      



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 120823/09.07.2021 
 
 
 

RAPORT  
 
 

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr.114550/2021; Raportul nr.119539/2021 al Directiei Patrimoniu – 

Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
 În conformitate cu prevederile art. 10 din contractul de concesiune, ţinând cont de art. 108,  

art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

-  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.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj, având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 36,51 mp, situat în 
Craiova, str. Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul schimbării părţii contractante 
Direcţia de Telecomunicaţii Dolj (S.C. Romtelecom S.A.) cu S.C. TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.; 

 împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
                  modificare a contractului de concesiune nr.46/1994; 
 
 
 
              Director Executiv,                                              Intocmit, 

              Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ             



B O T A R A R E A

Consiliul local al municipiului Cz·iov□, ~1tzunit in
9er~in -~ oraL1· :r2. in ziun de 9 !10iEr1b:riE 1993 ;

" 1 "vane n va@dcrc rsfazatul fa001it dc Dcc'i. ubanis.a,
ai:ic1ejorc~ t•-:rito:r-iului $i luc:r~:d. publice, L-:rE:gi!:t:-cat le n:r.
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nului p:r opt iet0 t E de si:B t o fG r i::;nt u.nor c onst :rue t ii ]Use i.:i
v2.11.z2:rc seL1 .scoose 10 l:Lcita-ti~ public a pEntn~ :-~soci<erE in
veae:rea fihaliz~:rii lticr~rilo:r ;

In t-1:1Giul c:Jl'.'t. 14 clin Lce;ce nr. 5o/l9;,,l, o:rto lo, olin.4
din Ls~eo nl'.'. 85/1992 ;

In aonfozmitate cu prEvedcrilc a:rt. 29 ~i crt. 76 ~in
JG&cs 69/199l Divin& edministxeti: public local ;

9i 2, 21 D ;;:is 200 :2UC U :r ~- :) t i
~e 400.000 lsi/mp •

.A:rt.2 - P~etul mini:r.:1 t,€ concGsiorn:::rG S8U vo.11.zo:i:E [1

tG:rE.nu:rilol'.' ape:rtinfa.n(] aoweuiulL~i privet el municipiului Cl'.oiov,:--:
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in blocurile F 15 ~i F 16 din c2rtierul George ITnEscu ~0to aG
JCO.OCO l(:i/nr;,.

Art. J - P:retul min:i.;n els (:onc•~sion:_;:rG :::au v0n::cr~ c~
tc:csnu:rilo:r spi::::rtin5..!1d clome~1iuluJ p:rivot cl ·r.1Lmicipiulu..i
,ova fezcntve pat;iilo: cu lt ?cstinat;ie @cc?t locuin;e,
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.situot !'n ..:,locu:ril-:: S 59, 3 Go ::;d 5 61 - c'-'rticr J. J.~oi -::!JtE ac
200.000 1ei/2.

Art.4 - V~loate3 concEsiunii stc1ili·~1 le ort. 1, - gi 3

o I •
-B R.C.L.E.O.A. ~
hare 5iuca@EI
L...---D-ANIELA RJ\DU :::,. I~___,,..-----



Axt.5 	Dixectio uxbanism, amenejaxea texitoriului 

şi lucxxi publicc, Dixecia economico — financioxâ gi 
Dizectia administxaiei publice locale, vox educe la 

Indeplinixe prevedexile pxezentei hotâxâxi. 
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/..,:i, coNsiuu 
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CONFORM CU ORIGINALl%, 

DANIELA 
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(
CONTRACT DE CIDNCE£IElli~

Nr-~ ·£i6 data ,IJ.·~ /39? v

;\M
tI. Paryile oontractante

CONSILIU1 LOCAL AL MUNICIFiliTLUI

C R A I O V .A

Nr~ 9o3o 1 /1or I /''9y/

Consiliul Local al Municipiului Craiova,reprezentat prin
dl'..arh'.E>an Nioolae, primar al .m.qnicipiului Craiova,in calitate de f1

c&ncedent, pe de ~ parte l;li /)IRFD77A-, IJE Tf:-'t_FCD/V/(/IN/C/fT/1
A- lib- {_ (Societatea camerciala.,Regie

autism@),2nfjifyat@/prin ef6£tut on2[yg_love
rt' r .32 3 if8 '3 I Dl,,,::U · g 'f I '391 - - - · ,. - · ·

-~----'------1--r}R.fri'ovlf -.,,_-✓/?:· -21Kt/lcl'f-t1/Y.-,. G9
./

e

reor-rotate et 41•@NE?'otdire'tar
pre9edinte,contabil 9ef, 5:.n· calitate-de·conoesionar,pe de'alta·
parte ;

In temeiul Legii nr•.50/29 iulie 1991 privind ail.tDrizsrea exe
cutarii constru9yiilo 9i unele masuri pentru realizarea locuini;;elo.r
9i Hl)tarirea nr. Jlj, Oj. X/,:/3 a Consiliului Local al_Municipiulu.i
Craiova s-a incheia 'prezentul csntract de canceaiune.

II~Cbiectul contractulu.i

la apus cu

Art.11.;- Obiectul cont.raotu.lu.i este conoesiDnaJ;"ea terenu.lui
in suprafa~a.- de 3{,S{ ffJ,/-Jt situat in Craiava,.edzt.C'oyf. ,,f fafq/

Bice S-S9, S.c, 2, sj,q/iul A-·f 43 ·zona,, invecinat dupa- cum u.rmea:aa;

- 1as±ad.o 7eo_role2zze ostud
- la r as a.r it cu 0 ('(9.()- ,,.. dl v/ v/Je ~ s:,Jr;7ll l
- 1a mtaz4zi c "Tre Tune Ga Sn7C

'T-e'f'en /'hd/v,~dtln~~u - f;'ie/f?r..l_ - r

Obiectul conoesiunii este detaliat in certifioatul de urba
ni,sm p.r·. oe constituie ane.:xa nr·.l lo Cl\n-

. tract.
Terenul conoesionat se predQ de citre conced~nt c~noesitna-

ru.lui pe bazfi de prcces - verbal de predare- primire~



TI, gemmenu12- Pe dsol >rsFeote;; >taculu
lil:' t- c::1e ctSo c., ·er-e- , ·
~- Durata conoesiunii este.de ani, incepind cu data pre- f

11- Pri~i.rii te·renLtlui, conform anexei 4 proces vertal de predare-
Pl:' Lnire nr • - din - i'

'I"
! ••.'

:,:
1
f-{
t:••,
r,.·

re;ului,,

'
lei, ,.respectiv trimestriala.f>. '

se va achita in primele lo zile de la expire~(
,:.

lei.61

Art~5. Condiyiile cono~ete de exploatare a terenului Gi obliGa- ~
-- j

yiile reoiprooe ale p~yilor sunt preV~ZLlte in oertificatu.l ae·'u.rbanism<:
;,

Exeoutarea oelorlalte obligayii ce intra in deter0inarea
sunt stabilite conform Hotaririi ConsiliLllUi Mn:picipal CrE.iova nr·.. ~'.
34,/o!J.x/. ·:}J ce constituie' anexa2 la contract. ;--
/ .t •. Neplata redevenyei sau intirziere i.n executarea acesteia 9onduce i:

la ;etragerea concesiunii au oonsecinyele prev~zute in apexa nr~3 la
contrectl~privind clauzele speciale.

I r , ' ~

VI,9bl1gL!le pArr!Ir

- ~-Bocurnenta11ia de ooncesionare se clibereaz~ nll.mai dupa. oe ooncesio- I··.
narul face dovada ca a aohitat lo ¾ din prei;;ui conceoiunii respeotiv {
- :f-J01 0 .lei( conform art.13 din H~G~ 122b/1SJ9o)

rea fie c a.r ui trime strG

Costul.lucrarilor de infrastructure. va fi achttat separat 91 va-fi atebilit ulterior de conoedent, in termen de trei luni de ia data
inoheierii oontractului de concesiune•,

v. Plata preyului

, Art'".;4•, Plata redevem;;ei se face ~rin contul o::mcedentului nr.
21.2251.9.55l/2Z1 Trezreria Greiove su prin oasieria nit6;ii
~i O·ontul: concesionarului nr·.3 Jcoo,1reco00o~I/ -i-- deschis
la Banca . MJj (' p ~i- C,R,_ q-,-·o V-.fl:.

. - IV• p~~11·u1 ·~·-···· -· •-··- ---······-··--·-·---------- ---.,.....-

drtsj, Pre;ul conceeianti estce ae 302.000_1ei, majoret enual cu ?
. - .. i·

·l:'ata i:hf+a1tiei la care se adau.ga costul lucr9-rilor de infrastruotl.ll'9..
aferente·.
Reever,e emse1a eete de 22C2.Pry
de ...6.S:f/2

__.. •=, Clau·zele speoiale stabilite de p8-ryi sunt prevazu.te in anexa
, .
nr·.-3 )a. 007;1.tract•~ . '. .

'I • "' ; ,. ,II •

Art.1,6 Conoesion·arul se obli~a sa admin.istreze 1;1i sa exploateze~.-
te;e~ul con.form certificat'ului de urbanism 9i autorizai;;ie pentru t,:

I

executarea de luorri .
Prin semnarea c·ontractului, concesionorul confirm§. 0£!. a lLrnt



3 - 

ncesionar,  Concedent, 

Consillul Local al 
Cralova, 

arh.Dan_11i9olae 

V1ZA 

act de toate coudigiile impuse de concedent ş i c ă  le accept ă  laate-
gral. 

Concedentul se obliz ă  e ă  pun ă  la dispazigia concesion 
rulul, la data Inceperij. concealunii, terenul /iber de arice sar-
cin ă : 

VII, Incetarea concesiunii 

Art.8:—Concesiunea paate inceta la expirarea termenului, 
prin r ăwcump ărare,retrauere ş i renungare,In cendigUle stabllite In 
anexa nr'.3 la centract5, 

VIII. LitiQii 
Art1.9— Litigille de orice fel decureind din execatarea 

prezentului contract de concesiune sInt de oompetenva inatanvei de 
drept comun; 1; 

finale 

Art.lo— Modificarea prozentului centract se paate face numaj 
prin acordul p ărgllarW 

Art.11— Anexele nr'.1 ( certificatul de urbanigm) nr'.2 (Hat ă_ 
rirea nr4/ 1992 a Conalliu).ul MunIcipel Craiova pentru fixarea pre 
gului ), nr 5 ( clauze speclale ) 	Preces Verbal de predare- 
primlre, fc pz-)rte klatc£;rantLk dln prezentul contraCt• 

l'rezentul contract de conceslune s—a Inchelat In 
exemplare, cite umul pentru fiecare parte centractant ă  ş i un exem-
plar pentru arcanul de contro15, 

Blroul juridic 
contencips 

Con.juric15.0 . 
Stnescu AulĂL 

Direct LA. Ec.F1.21. 
DIRECTOR * 

Inzp.specl.alltte, 
NICIMAJ 

INTQCMIT 
BIROU PROGRAM4kE 

DE4T.BOOC'. 



• I •
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CLAlJZE SPECIALE

Art.l - La expil'al'ea termenului prevazut in ·oontraot,
terenul gi.construotiile zevin de dzept ooncadentului.

Art.2 - Conoesional'ul poate solioita--prelUlll!irea ... --.
concesiunii in conclitiile stabilite cle oonoedent·,-avind-un··
cl:rept de p:reemtiune la cumpal'area constructiei sau un drept
de pzioritate la nohizierea casteia.

Anexa J la oontreotul ae
concesiune n:. _y 2o99

Art23 - Nerespectarea conaitiiio:r impuse p:rin certifiy
catul ae u:rbanism i;ii autorizatia ae executar-e <le luoraxi
conduce le_ret:ragerea ooncesiunii.

Art o4- - Gonce siunea se :ret:rage !;Ji oont:ractul se
:reziliaza in situatis in ca:re concesiona:rul nu :respect~
obligetiile asumate prin contract; oonstata:rea faoin<lu-se
de organele cle control auto:rizate •.

Conoesiunea se ret:rage ~i in cazul in care concesio
nsrul nude 3noeput exeutia lucrrilox la obiectivul de
investitii in termen cle 1 an de la <ilata concesiona:rii:

In cezul ret:raee:rii (anularii) oonoasiunii, conoesio~
narul nu are areptul la :restitui:rea :redeventei achitate §i va
fi obligat la p:reoa:rea te:renului oa.tre conoeoenj;.

Art,5 - Deca ulterio:r conoesiona:rii, in subsolul
tarenului concesionat, se vo:r desoopezi luo:ra.:ri sa~ obieote
protejate prin_ lege, oonoesionarul este obligat sa asigui:e ·-:
aescaroarea terenului de sa:roinile a:rheologice, in conditiile
legii.

Art,6 - Pentru oszurile de interes public, conoesiunea
poate fi rasoumparata, oonoedentul asigu:rind despagubirea
corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie
prompta, aaecvata ~i efectiva. Cazu! de interes public se·
probeaza prin acte autentioe emise cle autoritatea munioipala
sau p:rin Hotariri ale Guve:rnuluio

Dac part1le nu sa 2nteleg esupro pzetului zascump&
rarii, urmeaza a se adresa instantei de judeoata sau
arbitrale.

• I



Art.7  - Concendentul va putea rezilia contractul 
numai după  notificaxea intentiei sale concesionsrului, cu 

precizarea cauzelor care au determinat-o. 

Rezilierea va opera de plindrept, la expirarea 

unei pexioade de 3o zile de •la notificare dac ă  concesionazul 
nu I ş i indepline ş te obligatiile in acest interval. 

Art,8  - In  cazul In oare conoesionarul nu a inceput 
executia luor ărilor In termen de un an de la data acord ării 
concesiunii, concesiunea se retrage f ă ră  nioi o pretentie 
din partea acestuia. 

Art.,  - 1n  cazul incet ării conoesiunii prin retragere 

sau renuntaxe conoesionarul are urm ă toare1e obligatii 
- să  prevad ă  in actele juridice pe care le incheie 

ş i prin caxe I ş i asumă  obligatii fat ă  de terti, sau dobinde ş te 

drepturi ln lecă tur ă  cu exploatarea bunului, o olauz ă  specială  
pxin care concesionaxul se va substitui conoedentului in toate 

drepturile prev ăzute. 

- s ă  prevad ă  in contractele ce le incheie cu 

persoane fizice ş i juridice in legă tură  cu obiectivul ce se va 
realiza /aau s-a realizat/ pe terenul ooncesionat, e posibilit ă ti 

subrogă rii ooncesionarului,in drepturile sale, in oazul in care 

acesta va hot ă rl astfel, cind inoetarea•conoesiunii a intervenit 

inainte de incetarea valabilit ă tii respeotive. 

Art.lo  - Cesiunea contractului sau inchirlexea 
exce ,1 

constructiei edificate pe terenul concesionat S6 poate iumai  

cu acordul concedentului. 

Art.11  -Impozitul pa teren ş i celelalte taxe comunale 

vor fi supoxtate de a)noesionar In măsura In cal[re legislatia 

in vigoare nu prevede altfel. 

Concedent.,  

al 
"Craiova, 

1).RIMAR  ; (, 

	

arh.DanS 	 Ang4 

VIZAT 

	

Bixou jur 	 DirectLa ec. 

	

contenci 	 finanoiara,: 

	

Stc1S'N 	4s 	• P.4-5tV 

3sionar, 

 



S.C. ROMTELECOM S.A.
Stur. Garlei nr. I B. sector I, Bucuresti, Tel.:+ 4021 400 5200; Fax.: +4021 400 5600
Nurnar de ordine in Registrul Comcrtului: 140/8926/1997
Cod unic de inregistrare: 427320
Atribut fiscal: R
Capital social subscris si varsat: 318.464.490 lei

ACT ADITIONAL

LA ACTUL CONSTITUTIV AL ROMTELECOM S.A.

Actionarii reprezcntand 99,99999372% din cupitalul social al Ronnelecom S.A.

(dcnumitu in continuare Romtelecorn), respectiv:

-OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, detinand 54,00999058% din

numarul de voturi in Adunurcu Gcnerala Extraordinara ,1 Actionarilor Ro1111cleco111.

rcprezcntati:l prin di. Efstratios Angeli nos (denumita in continuare "O'TE International).

-JVIINISTERUL COMUNICATULOR SI TEHNOLOGmI INFORM/\TIEI.

exercitand toate competentele aferente drepturilor si obligatiilor statului roman in calitatc

de actionar al Romtclecom, conform Ordonantei de urgcnta a Guvernului nr. 5 din I I

ianuarie 2001 privincl uncle rnasuri pentru accclcrnrca si linaliznrca proccsului de

privatizare a Socictatii Nationalc de Telecomunicatii ROMTELECOM S.A.. aprobata si

modificata prin Legca nr. 433 din 18 iulie 200 I, detinand 45,99% din numarul c1 i:: voturi

in Adunarea Generala Extraordinara a Aclionarilor Romtclccom, reprczcntat prin di.

Cezar Manolc Anneanu, (denumita in continuarc ''MCTI")
SI

-DI. Ef"stratios Angelinos, cctatcan grcc. cu domiciliul in Str. ArisLolelous nr. 42. Alirnos

174 55, Atena Grecia, detinand 0,000003 14% din numarul de voturi in \dunarea

Gencrala Extraordinara u Actinnnrilor Ro1111elcco111 S.A .. .---.$' 6MN
in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Romtelehi din.hat-de,

,,. '"l-1 . .. •.. • 'A

I lanuarie 2006 si in temeiul art. 3.3 si 20.1, lit.i) din Acul Constitutiv aFRonitelecoh, $
'·· ·,+

au hotaral cu unanin1ilute de voturi urmatoarele: '



Rcduc:crea numarului de sucursale de la 41 la 7si redenumirea acestora, astfel:

Unitatea Rcgionaln Bucuresti,

Unitatca Reg.ionala Brasov,

Unitatca Rcgionala Bacau,

Unitatea Regionala Cluj.

Unitatea Rcgionala Dolj,
Unitatea Regionala Galati,

Unitatea Regionala Timis.

2. Dcstiintarca si rm.lierca din evidentele Oficiilor Registrului Comertului de pc

langa Tribunalele Judetene a cclorlaltc 34 de sucursale prevazute in Anexa A a

Actului Cons1i1u1iv al Societatii denumita ,,Lista sucursalclor din structura

Rorntclccum S.A.'', rcspcctiv:

I. Directia de Tclecomunicutii Alba;

2. Directia de Telccomunicutii Arnd;

3. Dircctia de Telecomunicmii Arges;

4. Directia clc Telecomunicatii Bihor;

5. Directia de Telecomunicatii Bistrita-Nasaud;

6. Directia de Tclecomunicatii Botosani;

7. Directia de Telccomunicmii Braila;

8. Directia de Tclcconwnicatii Buzau:

9. Direcia de Telecomunicatii Caras Severin;

I 0. Dircctia de Telccomunicatii Calarasi;

11. Directia de Tclecomunicatii Constanta;

12. Dircctia de Tclccomunicatii Covasna;

13. Dircctia de Tclecomunicatii Dambovita;

14. Dircctia de Tclecomunicatii Giurgiu;

I5. Directia de Tclecomunicatii Gorj;

16. Directia de Tclccomunicatii Harghita;

17. Directia de Telecomunicatii Hunedoara;

I8. Directia de Tclccomunicatii lalomita;

I9. Directia de Telecomunicatii lasi:

20. Dircctia de Tclccomunicatii Maramures;



21. Dircctia de Telecomunicatii Mehedinti;

22. Dircctin de Telecomunicatii Murcs;

23. Directia de Tclccomunicatii Ncam1:

24. Dircc1ia de Telccomunicatii Olt;

25. Dircctia de Tclccomunicatii Prnhova;

26. Dircc1ia de Telecomunicu1ii Satu Mare;

27. Dirccia de Tclccomunicatii Salaj:

28. Direc1ia de Tclecomunicatii Sibiu;

29. Dircc1ia ch.: Tclecomunicatii Succav:.i:

30. Directia de Tclecomunicatii Tcleorman;

31. DirccLia de Telecomunicatii Tulcca;

32. Directia de Telecomunicatii Vaslui;

33. Direclia de Tclecomunicatii Valcca;

34. Dircc1ia de Tclccomunicatii Yrancca.

3. Modificarea corespunzatoare a art. 3.2 si a Ancxci A din Acul Constitutiv al

Societatii dcnumita .,Lista sucursalelor din structura Romtelecom S.A.", astfel:

- art. 3.2 Structura Societatii include 7 Unitati Regionale (conform Anexei

A), toate acestea avand forma juridica de sucursala".

- ,,Ancxa A - Lista sucursalelor din structura Romtelecom S.A.:

l. Unitatea Regionala Bucuresti - cu sediul in localitatca Bucurcsti. Str.

Calca Vic1orici nr. 35, Sector I.

2. Unitatca Rcgionala Brasov - cu sediul in localitatea Brasov. Str. Mihail

Sadovcanu nr. 9. Judctul Brasov.

3. Unitatca Rcgionala Ilacau - cu scdiul in localitatca Bacau, Str. N.

8..ilccscu nr. 2 - 4, Judctul I3ucau.

4. Unitale:.1 Rcgionala Cluj - cu scdiul in localitatea Cluj Nnpocu. Str. Emil

Zola nr. 3, Judetul Cluj.

Unitatea Regionala Dolj - c.:u scdiul in localitatea Craiova, Str.-- ~--
NieolaesePIopsor nr. 4, Judetul Dolj. 5'8cor,t.._ ~ C )'-

Unitatea Regionals Galati - cu sediul in toe«lites Gaff'subkei i'
-, •1· . I, ,yl ..,)•

+1, Judetut Galati. ' :s 23j
. \ · . .':

.%%-. /.. ' ,·

6.

5.



7. 	Unitatea Regionala Timis - cu sediul in localitatea Timisoara. Str. 

Emineseu nr. 1, Judcw1 Timis". 

f)•-7, C  

In cadrul acestor sueursale. Socictatea va desfasura, conform obiectufutisatle:at.geţi 
ri principal, activitati de telccomunicatii (cod CAEN 6420), precum si , 

, 
•; - 1 

Prezentul Aet Aditional a lost serunat in 5 (cinci ) exemplare originale in limba 

romana si 3 (trei) exemplare originale in limba engleza. 

A CTIO NA R 11: 

- OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED 

Reprezentata prindl.Erstratios Angelinot 

COMUNICATIII,OR S1 TEHNOLOGIE1 INFORMATIE1 

Reprezentat prin dl. Cczar Manole Armeanu 

- Efstratios Angelinos 

specifice cuprinse in obiectul de activitate. 



c'z'Ă  
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TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 

DIVIZIA PROPRIETATI IMOBILIARE 
DEPARTAMENT SPATII INCHIRIATE ROMANIA 
Piata Presei Libere, nr.3.5, Cladirea City-Gate, 
Turnul de Nord. Sector 1, BUCURESTI 

RO 427320 

Nr. TKR / FIN / API / 177967/17.06.2021 

Telefon: 021.400.4125 
daniela.sima@telekom.ro  

Catre: 	Primaria Municipiului Craiova 
In atentia: 	Doamnei Lia-Olgu ţa Vasilescu, Primar 
Referitor la: 	Intentie vanzare imobil situat in Municiplui braiova, strada Popoveni, numarul 16, bloc S59, scara 2, 
parter, judetul Dolj, modificare parti contract concesiune nr. 46/13.05.1994, copie conform cu originalul Anexe 
contract concesiune nr. 46/13.05.1994 

Stimata doamna, 

Prin prezenta va infonnam ca intentionam sa vindem imobilul situat in Municiplul Craiova, strada Popoveni, numarul 16, 
bloc S59, scara 2, parter, judetul Dolj. 

Avand in vedere cele de mai sus va propunem seinnarea unui act aditional privind actualizarea cap I PARTILE 
CONTRACTANTE a contractului de concesiune nr. 46 din data de 13.05.1994. Datele companiei noastre  ce trebuie  tre%ite 

in actul aditional sunt urmatoarele: "Telekom Romania Communications SA persoana juridica romana, cu sediul in 
Bucuresti, Presei Libere, nr. 3-5, City Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, CUI 427320, cod IBAN 
R034BACX0000000030066310, deschis la Unicredit Bank Sucursala Grigore Mora, reprezentata prin domnul Florin 
Zaharia in calitate de Supervizor Spati Inchiriate Romania si doamna Daniela Sima in calitate de Specialist Spatii Inchinate 
Romania." 

De asemenea, va rugam sa ne eliberati o copie conform cu originalul a anexelor contractului de concesiune mentionat mai 
sus. 

Atasezm la prezenta Certificatul de Inregistrare din data de 09 septembrie 2014 prin care denumirea Romtelecom S.A. a 
fost rnodificata in Telekom Romania Communications S.A. 

Cu speranta unor bune relatii si pe viitor, asteptam raspunsul dumneavoastra si va asiguram de intreaga noastra colaborare 
si disponibilitate. 

Va multumim. 

Florin Zaharia 
Supervisor 
Spatii Inchinate R 

CO 

Daniela Sima 
Account Specialist 
Spatii l(chiriate Romania 

0, 

2  4093 it 3  •  cG  go,y , 



J40/8926/1997
CUI- 427.320

ROMANIA
M1NISTERUL .JUSTITI I

OFICll.ll., NATIONAL AL REGISTRlJLl I COMF:RTllLUI
Oficiul Rcgistrului Comcrtului de pc langu •ribum1lul Bucurc~ti

DOSAR NR. 307796/03.09. 14
REZOLUTIAnr. ......2.2:,4/05.09.2014

Pronun(ata in sedinta din data de:,J5.09.2014

Clisso-Catrava
Cristina - PERSOANA DESEMNATA conrorm O.L .G. 116/2009. arrobarn cu nwdifa:ari

si cnmplctari prin Legea nr. 84/20 I 0. prin Dccizia D.G. nr. 20 in data de 14.01.20 I Cl

Pc rol fiind snlu\ionnrca ccrerii de inregistrnre nr. _ 7706 din data 03.09.2014 pcntrn
ROMTELECOM SA. cod unic de inregistrare: 417320. nun r de ordinc in registrul cnrncqului:
.f.HJ/8926/1997.

PERSOANA DESEMNA'·A

/\supra cererii de fa(a:
Prin cererea inregistrata sub nr. 307706 din data 03.,·.2014 s-a solicitat. inregistrarea in

rcgistrul comer(ului a unor modifidlri releritoare la: schirn are denumire firma si inregistrareu
dalelor din declaratia tip - model 3 pe proprie rrispunclerc in re istrul comcr\ltlui.

in sus\inerca cercrii au fest depuse inscrisurile mention te in cercrca de inrcgistrare.
Examinand inscrisurile mentionate PERSOANA ESEMNATA. constatand ca sunt

indcplinitc cerin\elc lcgale. in conformitatc cu art. 1,2 ~i 6 din O.lJ.G. 116/2009. aprobat;:-1 cu
modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31 1990. rcpublicata. cu modificarilc ~i
cornplctarile ultcrioarc. ale Lcgii nr.26/1990, republicnlfl. cu n]odificrile si completirile ulterioare.
prcc11m ~i ale Lcgii 359/2004 cu modificarile $i complctarilc lterioare. um1caza a ndmite rrl'zcnta
ccn.:n: privincl inrcgistrarea in registrul comertului a modificri(or solici1.11c.

PENTRU ACESTEMOTI E
iN CONDITIILE LEG

DISPLINE

\dmite cererea de inregistrare asa cum a fost formulat] si dispune inregistrarea in regit:l
comer{ului a mentiunilor cu privire la: schimbare denumir firmu si inregistrarea datelor din
dcclanqia tip - 111odcl 3 pe propric nispunderc in n:gistrul cnm r\ului potrivil dntclor lin: I lo1nn1rca
audunarii generale extraordinare a aciionnrilor din 12.08.2014; cclara\ic-tip pe propria rispundere 
model 3 nr. 307706 din 03.09.2014; depunerea nctului constitu ·v nctunlizat.

Dispunc rublicarca in Monitorul O/icial nl Romfiniei. artea a IV-u. a actului modilil:ntor -
I lotararca aJuntirii gcneralc cxtraordinarc a ac\ionarilor din 12.08.2014 $i a notilii..:,)rii pri\'ind
dcruncrca In oficiul rcgistrului comcr\ului n actului constitutiv ct11nlizat.

r:xccutoric de drcpt.



drept de pliMgere..i11 termen de 15 zile, la Tribunalul Bucure ş ti in conditiile art. 6 alin. 
(3) - (5) ;i urm ă toarele din O.1J.(3. 116/2009. aprohat ă  Cu modilic ă ri ş i complet ă ri prin Legea nr. 
84 '201 () 

Pi . onuntat ă  in şedinta din data dc: 05.09.2014 

PERSOAN Ă  DESEMNATĂ , 

Clim~Catrava 
Cristina 

1:erelentl' 
t: X 



Mentitmea nr. 307706 din 03.09.2014 privind inregistrarm moditiciirii actului constitutiv al 

TEI.1.KON1 ROMANIA C:OMMUNICATIONS S.A. 
etiprinse in Itotftrarea adunitrii generale extraordinare a ac ţ ionariler din 12.08.2014si inrezistrarea 

datelor din declaratia-tip model 3 este inscris5 in registrul comer ţ  'Itti la data dc 052P,111thazzl 

re/olu ţ ici nr. 10 ,1004 din 05.00.2014. 	 . 	,. 
, 	 , 

ţ  .. 
, 

, - 

1 C,)-t1 Ţ t• 
,... 	 .-- 

.. Data ellherarik 	  
Anexe: Rezolu ţ ie 

Certilieat de inregistrare  

cod 11-10-136 

 

NunOr 

uii unie tle inregistrnre 
427320 

e ordine in registrul cornertului 
J40/8926/1997 

CERTIFICAT 
DE INREGISTRARE MENTIUNI 

Exemplar nr: I 

MINISŢERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REC ISTRULU I CONIERTULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe Iânga ŢRIIIUNALUL BUCUREŞTI 
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