
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
      

HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.2/1997 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Premier Restaurants România S.R.L. 

 
 

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

27.01.2022; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.3349/2022, raportul nr.5642/2022 întocmit 

de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.7149/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei 
contractului de asociere nr.2/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Premier Restaurants România 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.2/1997, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Premier Restaurants România S.R.L., 
având ca obiect exploatarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1.943 mp., situat la intersecția dintre Calea Bucureşti şi 
str. A.I.Cuza, zona blocului S200, pe o perioadă de 25 ani, de la 10.02.2022, până 
la 10.02.2047. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare 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.57/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Premier Restaurants România 
S.R.L. 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. 3349/06.01.2022 
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                   

Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997 
 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Premier Restaurants Romania  

S.R.L. 
 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.11.1996 s-a aprobat asocierea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova cu firma McDonald's Romania S.R.L. în vederea construirii 
și exploatării unor restaurante McDonald's tip Drive Thru. În acest sens s-a încheiat 
contractul de asociere nr. 2/1997 pe o perioadă de 25 ani, respectiv până la 10.02.2022, 
pentru terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat la intersecția 
Calea București cu strada A.I. Cuza, zona blocului S 200. 
 În prezent, urmare a modificărilor survenite pe parcursul derulării contractului de 
asociere, prin acte adiționale încheiate între părți, s-a modificat atât obiectul contractului, 
suprafața actuală a terenului fiind de 1.943 mp, cât și partea contractantă din McDonald's 
Romania S.R.L. în Premier Restaurants Romania S.R.L. 
 Premier Restaurants Romania S.R.L. intenționează continuarea raporturilor 
contractuale cu autoritatea locală, solicitând prin cererea înregistrata sub nr. 39/03.01.2022, 
prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997.  
 Făță de cele mai sus menționate, ținând cont de prevederile art. 6.4 Cap. 6 
Drepturile și obligațiile asociatului din contractul de asociere, coroborate cu art. 108, art. 
129 alin. 2,  lit. c, alin. 6, lit. a, art 139 alin. 1 și alin. 3 lit. g  din Ordonanța de Urgență  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de 
hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Premier Restaurants Romania S.R.L., ce are ca 
obiect exploatarea terenului în suprafață de 1.943 mp situat la intersecția Calea București 
cu strada A.I. Cuza, zona blocului S200.  
 
 
 
                                                      
                                                                        Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
                Director Executiv,                                                                      Şef Serviciu, 
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Victor Costache 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                           
Direcţia Patrimoniu                                                                              
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                           
Nr.  5642/11.01.2022 
                                                                                                                             
                                                    
                                                                                                                                                               

Raport  
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997 încheiat între 

Consiliul  Local al Municipiului Craiova și Premier Restaurants Romania S.R.L. 
 
 
 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.11.1996 s-a aprobat asocierea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova cu firma McDonald's Romania S.R.L. în 
vederea construirii și exploatării unor restaurante McDonald's tip Drive Thru. În acest 
sens s-a încheiat contractul de asociere nr. 2/1997 pe o perioadă de 25 ani, respectiv 
până la 10.02.2022, ce are ca obiect exploatarea terenului ce aparține domeniului privat 
al municipiului Craiova, situat la intersecția Calea București cu strada A.I. Cuza, zona 
blocului S 200. 
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2004 s-a modificat suprafața de 
teren prevăzută la pct. 1 din Anexa A, la contractul de asociere nr. 2/1997 de la 2.500 mp 
la 1.943 mp, ca urmare a restituirii în natură a terenului în temeiul Legii nr. 10/2001. 
 Terenul în suprafață de 1.943 mp, aparține domeniului privat al municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 483/2011 figurând la poz. nr. 41 din Anexa nr. 1 cu denumirea "Teren 
McDonald's Str. Calea București nr. 26 -Suprafață 1.943 mp" 
 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
198/2016, a fost aprobată schimbarea denumirii părții contractante din McDonald's 
Romania S.R.L. în Premier Restaurants Romania SRL, celelalte date de identificare ale 
societății rămânând neschimbate, respectiv Cod Unic de Înregistrare 6205722, numărul 
de ordine în Registrul Comerțului J40/16755/1994 și sediul social-București, șos. 
Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1. 
 Premier Restaurants Romania S.R.L. intenționează continuarea raporturilor 
contractuale cu autoritatea locală, solicitând prin cererea înregistrata sub nr. 39/2022, 
prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997.  
 În contractul de asociere a fost prevăzută obligativitatea asociatului de a achita 
către autoritatea locală o cotă de 1,5% din venitul total realizat din exploatarea 
restaurantului. 
 



 Asociatul și-a achitat datoriile către autoritatea locală în condițiile stabilite prin 
contractul de asociere, sumele achitate reprezentând o importantă sursă de venit pentru 
bugetul local, fiind în anul 2021 în valoare de 350.470 lei. 
 Articolul 6.4 din contractul de asociere prevede posibilitatea prelungirii asocierii 
pentru două perioade consecutive de 25 de ani fiecare, în aceiași termeni și condiții.  
 Făță de cele mai sus menționate, ținând cont de prevederile art. 6.4 Cap. 6 
Drepturile și obligațiile asociatului din contractul de asociere nr. 2/1997, coroborate cu 
art. 108, art. 129 alin. 2,  lit. c, alin. 6, lit. b, art 139 alin. 1 și alin. 3 lit. g  din Ordonanța 
de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre analiză și aprobare 
următoarele: 
 - prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Premier Restaurants Romania S.R.L., ce are ca obiect 
exploatarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață 
de 1.943 mp, situat la intersecția Calea București cu strada A.I. Cuza, zona blocului 
S200, pentru o perioadă de 25 ani, de la 10.02.2022 până la 10.02.2047. 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 57/28.11.1996, cu modificările și completările ulterioare; 
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr. 2/1997. 
 
 
 
 
 
 
 
                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. Felicia Toma 
                                                                                     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. 7149/12.01.2022 
 

RAPORT  
 
 Având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 3349/06.01.2022;  
 Raportul nr. 5642/11.01.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici; 
 În temeiul prevederile art. 6.4 Cap. 6 Drepturile și obligațiile asociatului din  

contractul de asociere nr. 2/1997, coroborate cu art. 108, art. 129 alin. 2,  lit. c, alin. 6, 
lit. b, art 139 alin. 1 și alin. 3 lit. g  din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
  -     Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte, Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 
 - prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2/1997 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Premier Restaurants Romania S.R.L., ce are ca obiect 
exploatarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață 
de 1.943 mp, situat la intersecția Calea București cu strada A.I. Cuza, zona blocului 
S200, pentru o perioadă de 25 ani, de la 10.02.2022 până la 10.02.2047; 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 57/28.11.1996, cu modificările și completările ulterioare; 
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr. 2/1997. 
 
              Director Executiv,                                             Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                                                                                                                             
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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