
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
      

HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.47/16.12.20016 încheiat 
între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. 

 
 

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

25.11.2021; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.198599/2021, raportul nr.203205/2021 

întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.203843/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea 
duratei contractului de asociere nr.47/16.12.20016 încheiat între Municipiul Craiova şi 
S.C. DCV GAZ S.R.L.; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, 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 și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.47/16.12.20016, încheiat 
între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în 
comun a unei stații de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 303,00 mp., 
situat în bulevardul Dacia, nr.48 B, intersecție cu Aleea III Castanilor, pe o perioadă 
de 5 ani, de la 16.12.2021, până la 16.12.2026. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.221/2016 referitoare la aprobarea asocierii între 
Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. 

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

 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
    PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 
 
                                                                                        
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         
Nr.198599/11.11.2021                                                                                 
                                                            
                                                           
                                            
                                         Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr.47/16.12.2016 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. 
 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221/15.12.2016 s-a aprobat asocierea între 
Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., în vederea exploatării în comun a unei staţii de alimentare cu 
gaz auto SKID GPL pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 303,0 
mp, situat în bld. Dacia, intersecţie cu str.Aleea III Castanilor, pentru o perioadă de 5 ani şi, potrivit art.2 din 
aceeaşi hotărâre, s-a aprobat contractul de asociere încheiat între  Municipiul Craiova  şi  S.C. DCV GAZ 
S.R.L.. 
 Astfel, a fost încheiat contractul de asociere nr.47/16.12.2016  între  Municipiul Craiova  şi  S.C. DCV 
GAZ S.R.L. pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de la 16.12.2016 până la 16.12.2021, cu posibilitatea de 
prelungire numai cu acordul părţilor contractante. 
 Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a obligat să 
plătească autorităţii locale un procent de 6 % din totalul încasărilor anuale (cifra de afaceri) dar nu mai puţin 
de 0,3 lei/mp/zi pentru 2016, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015, tarif  
în funcţie de care s-a calculat suma anuală minimă care trebuia achitată în mod obligatoriu chiar dacă 
rezultatele financiare ale firmei se situau într-un an sub nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de 6 % 
asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. În anii următori această sumă anuală minimă obligatorie a fost 
actualizată prin act adiţional încheiat între părţi în funcţie de hotărârile aprobate de Consiliul Local. 
 Menţionăm că pe perioada derulării contractului de asociere S.C. DCV GAZ S.R.L. a respectat clauzele 
contractuale achitând la timp sumele cuvenite autorităţii locale. 
 Prin cererea înregistrată sub nr.186144/19.10.2021,  S.C. DCV GAZ S.R.L. solicită  prelungirea 
duratei contractului de asociere nr.47/16.12.2016 pentru o perioadă de 5 ani, începând de la 16.12.2021 până 
la 16.12.2026. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile art.2 şi art.26 din contractul de 
asociere precum şi, în conformitate cu art.108, art.129 alin.1, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.287, art.297 şi art.306 
alin.3, este necesară şi oportună prelungirea duratei contractului de asociere nr.47/16.12.2016 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. ce are ca obiect exploatarea, în comun, a unei staţii de alimentare 
cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul în suprafaţă de 303,0 mp, situat în Craiova, Bld. Dacia intersecţie 
cu Aleea III Castanilor, teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului,  pentru o perioadă 
de 5 ani, de la 16.12.2021 până la 16.12.2026. 
 
 
              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.203205/11.11.2021                                                                         
 

 
                  RAPORT 

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 47/15.12.2021  încheiat 
între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L. 

 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 221/15.12.2016 s-a aprobat 
asocierea între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., în vederea exploatării în comun a unei 
staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 303,0 mp, situat în bld. Dacia, intersecţie cu Aleea III 
Castanilor, pentru o perioadă de 5 ani şi, potrivit art. 2 din aceeaşi hotărâre, s-a aprobat contractul de 
asociere încheiat între  Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L.. 
 Astfel, a fost încheiat contractul de asociere nr. 47/16.12.2016  între  Municipiul Craiova  şi  
S.C. DCV GAZ S.R.L. pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de la 16.12.2016 până la 16.12.2021, cu 
posibilitatea de prelungire numai cu acordul părţilor contractante. 
 Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a obligat 
să plătească autorităţii locale un procent de 6 % din totalul încasărilor anuale (cifra de afaceri) dar 
nu mai puţin de 0,3 lei/mp/zi pentru 2016, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.395/2015, tarif în funcţie de care s-a calculat suma anuală minimă care trebuia achitată în 
mod obligatoriu chiar dacă rezultatele financiare ale firmei se situau într-un an sub nivelul sumei 
rezultate din aplicarea cotei de 6 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 
 În anii următori această sumă anuală minimă obligatorie a fost actualizată prin act adiţional 
încheiat între părţi în funcţie de hotărârile aprobate de Consiliul Local.  
 Menţionăm că pe perioada derulării contractului de asociere, S.C. DCV GAZ S.R.L. a 
respectat clauzele contractuale, achitând la timp sumele cuvenite autorităţii locale. 

Prin cererea înregistrată sub nr.186144/19.10.2021,  S.C. DCV GAZ S.R.L. solicită 
 prelungirea duratei contractului de asociere nr. 47/16.12.2016 pentru o perioadă de 5 ani, începând 
de la 16.12.2021 până la 16.12.2026, şi modificarea contractului de asociere nr. 47/16.12.2016, în 
sensul diminuării obligaţiei de plată datorată Municipiului Craiova. 
 Referitor la solicitarea privind reanalizarea prevederilor Art.9, Art.18, Art.24 din contractul 
de asociere mai sus menţionat, respectiv, diminuarea cuantumului procentului din totalul 
încasărilor fiecărui an (cifra de afaceri), autoritatea locală consideră că micşorarea sumei datorată 
în baza prezentului contract de asociere ar însemna scăderea veniturilor încasate la bugetul local şi 
nu  poate fi de acord cu acest lucru, cu atât mai mult, cu cât procentul stabilit de 6,0 % din totalul 
încasărilor fiecărui an (cifra de afaceri), fără TVA, a fost negociat de către cele două părţi ale 
contractului de asociere, respectiv Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., negociere care a 
stat la baza aprobării asocierii şi aprobării contractului de asociere prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 221/15.12.2016. 
 



 
 

 Destinaţia – activitatea principală, specificată în contractul de asociere nr. 47/16.12.2016, la 
art. 1, este  „staţie de alimentare cu gaz auto Skid GPL”,  activitate care nu se regăseşte pe lista de 
domenii şi activităţi economice care pot beneficia de măsurile adoptate la nivel naţional în 
contextul situaţiei epidemiologice, determinate de coronavirusul SARS–CoV-2, caz  în care aţi fi 
fost eligibil pentru obţinerea unui certificat pentru situaţii de urgenţă,  la momentul respectiv. 
 De asemenea, în cadrul contractului de asociere nu există nicio clauză contractuală 
referitoare la renegocierea sumei minime anuale / cotei de asociere,  obligaţiile de plată fiind 
negociate anterior încheierii contractului pentru toată perioada derulării acestuia.      

Având în vedere cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 26 din 
contractul de asociere precum şi, în conformitate cu art. 108, art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. 
a, art. 287, art. 297 şi art. 306 alin.1 şi alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare : 
 - Prelungirea duratei contractului de asociere nr. 47/16.12.2016 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. ce are ca obiect exploatarea, în comun, a unei staţii de alimentare 
cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul în suprafaţă de 303,0 mp, situat în Craiova, Bulevardul 
Dacia, nr. 48B, intersecţie cu Aleea III Castanilor, teren aparţinând domeniului public de interes local 
al municipiului,  pentru o perioadă de 5 ani, de la 16.12.2021 până la 16.12.2026. 

–  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de asociere nr. 47/2016 încheiat cu S.C. DCV GAZ S.R.L. 

–  Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local a Municipiului 
Craiova nr. 221/15.12.2016. 
 

Director Executiv, Şef Serviciu, 

Cristian Ionuţ Gâlea Victor Costache 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 

Semnătura: 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

 Întocmit, 
 

Insp.Petrovici Corina 

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.  203843 / 11.11.2021 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr.  198599/04.11.2021, 
- raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
203205/11.11.2021 prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr. 
47/15.12.2021  încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L.; 
- prevederile art. 2 şi art. 26 din contractul de asociere precum şi, în conformitate cu art. 
108, art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, art. 287, art. 297 şi art. 306 alin.1 şi alin. 3 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
cu modificările şi completările ulterioare 

    

AVIZAM FAVORABIL 

 

  raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
203205/11.11.2021, prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr. 
47/16.12.2016 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. ce are ca obiect 
exploatarea, în comun, a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe 
terenul în suprafaţă de 303,0 mp, situat în Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 48B, intersecţie 
cu Aleea III Castanilor, teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului,  
pentru o perioadă de 5 ani, de la 16.12.2021 până la 16.12.2026 şi.împuternicirea 
Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare la contractul de 
asociere nr. 47/2016 încheiat cu S.C. DCV GAZ S.R.L. 
 

 

          Director Executiv,                                         Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Imi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          legalitatea actului  administrativ                                         

          Semnătura:                                                                      Semnătura: 




























































































	1 proiect
	2 Referat de aprobare
	3 Raport
	4 raport avizare
	5 documentatie

