
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea  
          
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017. 

Având în vedere raportul  nr.5772/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea; 
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea, având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 47 mp.,  situat în municipiul Craiova, str.Carol I, la 
parterul blocului M6B. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr.27T/2002. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2001. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Pavel Badea vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR, 

PT. SECRETAR,   

         Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 5772/________2017 
                                                                                                                Se aprobă 
                                                                                                              Pt. PRIMAR 
                                                                                                           Mihail GENOIU 
 
 
 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune  

nr. 27T/2002 încheiat cu Badea Pavel 
 
 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2001 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. BIDASILV S.R.L. a terenului ce aparţine domeniului public de 
interes local al municipiului, în suprafaţă de 47 mp, situat în str. Carol I, la parterul 
blocului M6B, în vederea amenajării unei terase cu caracter comercial. Terenul aprobat 
pentru concesionare este adiacent spaţiului comercial aflat, la acea dată, în proprietatea 
S.C. BIDASILV S.R.L. În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. BIDASILV S.R.L. contractul de concesiune nr. 
27T/01.02.2002. 
 Ulterior, spatiul comercial aflat în proprietatea S.C. BIDASILV S.R.L. a fost 
vândut către dl. Badea Pavel. În consecinţă, s-a procedat la preluarea contractului de 
concesiune de către Badea Pavel, conform H.C.L. nr. 79/2002, încheindu-se, în acest 
sens, Actul Adiţional nr. 1/2002 la contractul de concesiune nr. 27T/2002. 
 Concesionarea a fost aprobată pentru o perioadă de 15 ani, de la 01.02.2002 până la 
01.02.2017. 

Pe perioada celor 15 ani de contract concesionarul a respectat clauzele 
contractuale, achitând la timp redevenţele comunicate, în prezent nefigurând cu datorii 
către autoritatea locală. 

Prin cererea înregistrată sub nr. 5253/13.01.2017, domnul Badea Pavel  solicită 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 27T/2002.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, în baza O.U.G. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, tinând cont de art. 36 alin 2 lit c, 
alin 5 lit a, art. 123 din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,    
în conformitate cu art. 7(3) din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de 



concesiune de bunuri proprietate publică : ”Contractul de concesiune poate fi prelungit 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de 
voinţă al părţilor”, propunem spre aprobare: 

- prelungirea până la 31.07.2024 a duratei contractului de concesiune nr. 27T/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  Badea Pavel, ce are ca 
obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 47 mp, situat în str. Carol I, la 
parterul blocului M6B; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 262/2001; 

- împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr. 27T/2002; 

  
 

 
 
         Director Executiv                                                     Vizat ptr. legalitate              
                Cristian  Ionuţ Gâlea                                                   Direcţia Juridică 
                                                                                              cons. jur. Isabela Cruceru 
 
 
 
 
 
                             Întocmit, 
                                                                                                                               insp. Mihaela Stroe 
 



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

CRAIOVA

HOTARAREA NR. 262

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in qedinfa ordinard din data
d e  2 2 . 1  1 . 2 0 0 1 ;

AvAnd in vedere refbratul nr. 3l3l200l prin care se propune concesionarea
c6tre S.C."IllDASfV" COM S.R.L., a terenului situat in municipiul Craiova, str.
Carol I, bl. M 6 B, in vederea amenajbrii unci terase cu caracter comercial, afer.entb
spa{iului comercial cu destina{ia alirnentafic publicd.

?n confbrmitate cu prevederile art. 12 lit.a din Legea 5A/figl,republicati
privind autorizarea executbrii construc{iilor qi unele mlsuri pentru realizarea
locuin{elor;

in temeiul art. 38 lit. f qi
admini strafia publicd locald;

Art.l- Se aprobd concesionarea cdtre S.C. "BIDASIV'" S.R.L. a terenului aparfinflnd
don-reniului public de interes local, in suprala{i de 47,A mp., in vederea
an-renajdrii unei terase cu caracter collrercial, af'ercnti spa{iului cornercial cu
destinalia alimenta{ic publici, de la parterul blocului M 6 B, str. Carel I,
rnunicipiul Craiova.

Art.2 - Durata concesiunii este de l5 ani.
Art.3 - Valoarca concesiunii va Ii stabilitd prin expertizi tehnicl de evaluarc.
Art.4 - l)irec{ia Administra{ie Publica Locald, Direc{ia Urbanism, Amenajarea

Teritoriului qI Lucrdri Publice r;i Directia Economico - Financiard vgr aduce
la indeplinire prevcderilc prezentci hotdrAri.

PRE$E

g, art. 125 qi art.46 din Legea nr.2l5/2001 privind

HorARAgrE:

CONTRASEMNJDAZA,
SECRET#,

Nicoreta *f"'/:"

I t t  , :\ -

ec. Iuli



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 	c)2 a 2.002 . 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
intre Consiliul local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. 

Alexandru Ioan Cuza nr. 7, reprezentat prin d-1 ing. Vasile Bulucea av ănd 
funcţia de primar, in calitate de concedent pe de o parte (persoan ă  
juridică)  SC  t/  S \./ C\CM4 " S CR4/0 1A4  
	  inregistrată  la Camera 
de Comerţ  şi Industrie a Jude ţului  	sub numărul 
	 avănd sediul 	C 	0 V4- 	 

C le& s7ţtice,• reS741 	/Q SC 2 Qţ   reprezentată  
prin d-1 AlEA 	Eu6-eAl 	 având func ţia de 

4-) qn(lyer  , posesor al B.] calitate de 
concesionar, pe de alt ă  parte, in temeiul Legii nr. 219/1998 privind 
regimul concesiunilor şi a Hotărărilor Consiliului Local nr. 

G 	e,Q)0c.).1 	s-a incheiat la sediul Prim ăriei 
Craiova Prf ezentul contract de concesiune. 

II. OBIECTUL CON 	I RACTULUI DE CONCESIUNE 
Art.1 .  - (1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea 
	  a terenului in suprafa ţă  de 	O mp, 
situat in Craiova 	 2».  ) 6-€ AIG 	c;, ille )4- 

	 aferent teras ă  avănd următoarele vecin ştăţi: 
- la est  V7Ve 	e (-)(41(1,,, 	i"  

- la vest 
- la sud 	 
- la nord 

ev 	-feîr- (12 	) f 

.1s P 
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(2) Obiectivele concedentului sunt: fu3!9 bre fercsd o renh^
*'ufrt :'rrrfTeu<,fq/ & /o ,MAB-& lo /  f

3) In derularea contractului de ioncesiune, concesionarul va utiliza

urmdtoarele cateqorii de bunun:

a) bunuri de retur lLreou/ f 't- Srr v" &rt* clt' 6# o
dpnfr $"cqt' {*r,4 , '#50nrV) f r6.

III. TERMENUL
Art.Z.- (l) Durata concesiunii este a" /{ w; incepind cu

data de Ol, O 8, &OO Q pdn[ la dl 09 , oQ-Olf

(2) Prczentul contract de concesiune se prelungeqte cu acordul pdrlilor

in condiliile legii, prin act adilional, anexd la prezentul.

IV. REDEVENTA. GARANTIA

Art.3. - (1) Redevenla totald aferenta obiectului concesiunii este de
ff i  3,49CI ,9/0 t"i.

(2) Redevenfa anual[ ini]ial[ este ?n sumd A" /O'&99,394- lei

gi se majoreazi anual, pentru fiecare an de platd. cu rata inflafiei din anul

anterior.

(3) Redevenla semestriald este in sumd de fr4+9,69/ - lei qi

se va achita p6nd cel mai tdrziu ultima zi lucrdtoare din fiecare semestru.

(4) Pentru depdqirea termenelor de plat6 se percep majordri de

?ntdrziere ?n conformitate cu legislalia in vigoare la data efectu[rii plalii.

(5) Garan{ia in sumd de @,&9t3! rci constituite de
concesionar ia dispozilia concedentului se poate folosi in conditiile art.34

din Lege a 219 I 1998 privind regimul concesiunilor.

V. PLATA REDBYENT'EI $I A GARANTIET

Art.4. - (1) Plata redevenlei se face prin conturile:

contul concedentului ff. *?/2,2 ObOf deschis la Banca

flFToffe'( Ar{uNlef4, t Q">{rocv4^ si contul concesionarului nr.

0Aez+4 RoL o,y'f tuo deschis la Banca
(2) Plata garanliei prevdnrte la art 3.(5) din contractul de concesiune

se face in contul concedenfului nr.

6r tu Fen$',

Bdrda ll\l@E - O1b\c&d 6H!e do., 31D7O1 ?:15:! PB

-2-

{cc6 deschis la



T'ftffiret* Ma?Ll , Cft$ rsot/4 . in termen de maxim 90 zile de la data

perfectdrii contractului de concesiune.

VI. DREPTURILE PARTILOR

- DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art.s. Concesionarul are drepful de a exploata, in mod direct, pe riscul

Ei pe r[spunderea s&, terenul ce face obiectul prezentului contract de

concesiune.

- DREPTURILE CONCEDENTULUI

Art.6. ( I ) Concedentul are dreptul s[ inspecteze bunurile

concesionate, sd verifice stadiul de realizarc a investi{iilor, precum qi

modul in care este satisfrcut interesul public prin rcalizarea obiectului

concesiunii.
(2) La incetarea contracfului de concesiune prin ajungere la termen,

concedentul are dreptul sd iqi manifeste intenlia de a dobdndi bunurile de

preluare qi de a solicita concesionarului incheierea contractului de

v inzar e-cumpdrare a acestora.
(3) inainte cu _3 luni de incheierea perioadei pentru care a fost

incheiat contractul, concedentul este obligat sd iqi exercite dreptul de

opliune, sub sanc{iunea decdderii din acest drept prin depdqirea termenului

de exprimare.

(4) Concedenful are dreptul sa modifice in mod unilateral partea

reglementar[ a contracfului de concesiune din motive exceplionale legate

de interesul na{ional sau local.

vrr. OBLIGATIILE nAnlrr,OR - CLAUZELE STABTLITE iN
CONDITIILE CAIETULU DE SARCII{I

- OBLIGATITLE CONCESIONARULUI

hd & f@rc - olbl$hd d(*m tu- :1/07tu1 2 15:! PM

-.3 -



Art.7. - (l) Concesionarul va asigura exploatarea obiectului
concesiunii in regim de continuitate potrivit obiectivelor stabilite de
concedent.

(2) Concesionarul este obligat sd exploateze in mod direct bunul
concesionat.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona total sau parfial bunul ce
face obiectul concesiunii unei alte societ[fi sau terfe persoane.

(4) Concesionarul este obligat s[ pldteascd redevenla la termenele
prev[zute in contract qi in cuanfumul transmis de concedent.

(5) Concesionarul este obligat sd realizeze investiliile conform
prevederilor certificatului de urbanism qi a autori za\iei de construire cu
respectarea termenelor de execulie.

(6) Concesionarul este obligat s[ respecte condiliile impuse de natura
bunurilor privind siguranla in exploatare qi proteclia mediului.

(7) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen
concesionarul este obligat si restituie concedentului, in deplin[ proprietate
bunurile de retur, in mod gratuit qi libere de orice sarcini.

(8) La incetarea contracfului de concesiune, concesionarul este obligat
s[ incheie cu concedentul un contract de vdnzare-cump[rare avdnd ca
obiect bunurile de preluare prevdzvte in caietul de sarcini qi stabilite prin
prezentul contract de concesiune pentru care concedentul ;i-a manifestat
intenfia de a le dobdndi.

- OBLIGATTILE CONCEDENTULUI
Art.8. - (1) Concedentul nu are dreptul s[ modifice in mod unilateral

contractul de concesiune in afard de cazurile prevdzute expres de lege.
(2) Concedentul va notifica concesionarului apan[ia oricdror

?mprejurlri de natur[ sd aduci atingere drepturilor concesionarului.

VIII. TNCNTAREA DREPTURILOR DE CONCESIUNE
Art.g. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteazd in urmdtoarele

situatii:
- 4 -



a) la expirarea duratei stabilite in contract, dac[ pdrlile nu convin, in

scris, prelungirea acestuia in condiliile legii;

b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin

denunlarea unilateral6 de c[tre concedent, cu plata unei desp[gubiri juste

qi prealabile in sarcina concedentului;

c) in cazul dispariliei dintr-o cauzd de fo4e majori a bunului

concesionat sau in cazul imposibilitalii obiective a concesionarului de al

exploata, prin renunfare, frrdplata unei despdgubiri.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10. Nerespectarea de cdtre pa4i a obligaliilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage rdspunderea contractualL a p5rlii ?n culp6.

X. LITIGII

Art. I I - ( 1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului

contract de concesiune sunt de competenla instanfei judecdtoreEti de drept

comun.

XI. ALTE CLAUZE
- prezentul contract poate fi prelungit prin acordul pdrlilor cu o

perioadd cel mult egald cu ll2 din durata iniliald a acestuia;
- refuzul ofertantului declarat c0gtigitor de a incheia contractul de

concesiune atrage dup[ sine pierderea garanliei depuse pentru participare

gi, dacd este cazul plata de daune interese;
, prezentul contract de concesiune a terenului se inregistreazd prin

grija concesionarului in registrul de publicitate imobiliaril,in termen de 30

zlle calendaristice de la data incheierii acestuia;
- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat sd

restituie, in deplind proprietate, liber de orice sarcin6, bunul concesionat,

inc lusiv inve stifi ile r ealizate;
- concesiunea se retrage qi contractul se reziliazd in situalia in care

concesionarul nu a inceput execulia lucrdrilor la obiectivul de investilie in

:,::::::::l ::,::'" 

data perfectsri i contractului de concesiune ;

?-  J -



- in cazul retragerii (anularii) concesiunii, concesionarul nu are
dreptul la restituirea redevenfei achitate;

- concedentul va putea rezllia contractul qi in cazul nepl5lii a 3 (trei)
rate consecutive de cdtre concesionar; rezilierea va opera pe deplin drept,
la expirarea unei perioade de 30 zile de la notifi care, dacd concesionarul
nu iqi indeplinegte obligaliile in acest interval.

t.lz. Prezentul contract se incheie in 2 (dou[) exemplare, cdte unul
pentru fiecare parte. 

 
Incheiat azi o/. 0e.QACF-

COI\CEDENT
PRIMARTA MUNICIPruLUI CRAIOVA

coNCES{ONAR
$cuffi i l tts*

P R I M A R ,
ing. Vasile Bulucel'

i ;  ,  r  : i' ' r  
\ r  4  v

\\.,u1" "

1

\\
\

SECRETA,R,
Nicoleta Militescu M

DIRECTOR EC"
ec. Nicolae Pascu i

t
Vizat nentru legalitate,

ervi{ul ConteUcios-J u ridic
) '\. t'

i  t r - [ p r \
t ,
I t

turtu':ti!@c c1lb6tud Fndlmdoc- o1@1 122:3ru - 6  -



CONSILIUL I,OCAL A[, MUNICIPIL] I-UI CRAIOVA

HOTARAREA NR. 79

consiliul Locar ar Municipiului craiova, intrunit in
30.04.2002:

Av0nd in vedere rerbratur nr. 16544/2002 al Direcfiei
prin care se propunc preluarea contractuiui cle conccsiune nr.
"BIDASILV" S.R.L. de cltre tsADEA PAVEL.

gedinfa ordinard din data de

In conformitate cu art. 3g lit. x $i art,46 din
admini strafia publicd local[;

Legea

Economico-Financiare

27 T/20A2 de ia S.C.

nr.215/2001, privind

Ar t . l .

Art.2.

Art.3.

HOTARAgTE:

Se aproba prcluarea contractului cle concesionarc nr.27 T/2002 de la S.c."RIDASILV" S.R.L. cle cdtre BADEA PAVEL.
Pe data prez'entci hotdrAri se modificd in mod corespunzdtor F{otr.r6rca nr.262/2001 a consiliurui Local al Municipiurui craiova.
Direclia Adnrinistrafic Publicd Local[ gi Direc{ia Economico-Financiard voraduce la indeplinire prevetlenle prezentei hotardri.

PI

Nr

INTA,



PRIVTARIA MU NICIPIULUI CRAIOVA
DI RE C TI A E CO NO n4 I CO-F I iV AN C LLRA

N r . i l 20ft2

ACT ADITT0NAL NR. 112$$2
la contractul de concesiune nr.27Tl28A2

Intre Consiliul Local al municipiului Craiova, cu scdiul in str. A.l. Cuza nr. 7,
reprezentat prin primar ing. Vasile Bulucea pe de o pafie, qi S,C. "BIDASILV CIOM"
S.R.L., eu sediul in Crniova, Calea Bueurepti, bl. Rl , sc. 2, ap. 9, ?nregistratd la Camera de
Comer{ gi Industrie a Judefului Dolj sub nr. 116130211997 , pe de altd parle, a intervenit
prezentul act adi{ional, urmare adoptirii Hotfiririi Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.79120A2, prin car6 s-a aprobat prcluarea contractului de concesiuns de la S.C.
"BIDASILV COM" S.R.L. de c6tre BADEA PAVEL.

Art.l. incepinel cu 0l .A5.2AA2, BADEA PAVEL, preia contractul de concesiune nr.
27T12002 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova 9i S,C. *BIDASILV

COM" S.R.L. Craiova.
Cu acceaqi dat6, sc inlocuiegte partea in contract S.C. "BIDASILV COM" S.R.L. cu

BADEA PAVEL.
Art.z Perioada peutru care se preia contracful este 01.05.2002=01.A2.2017.
Art.3. Plata redevenjclor semestriale se face din contul d=lui BADEA PAVEL nr,

, deschis la

coNCEDENT, CONCESIONAR.
BADEA PAVEL

' ' i  

,

' l : - - * '

DIRECTOR EC.,
cc. N. PASCU

,l- ), .'

Serviciul Contencios Juridic.
Vizat plntru legalitate,

hvd@i6 D raleoc@dm.oMrrv doc- rD(@ ,, 
"e 

,r ,t ' 
i

- . i i \  i .
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