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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                        PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între 
Municipiul   Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong 

Ningjian Construction Group Investment România S.R.L.  
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017. 
         Având în vedere raportul nr.8189/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între 
Municipiul   Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L.; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, 
modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 
art.1270, art.1516, 1523, art.1530 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong 
Ningjian Construction Group Investment România S.R.L., având ca obiect  
concesionarea prin  licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19304,34 mp., situat 
în intravilanul municipiului Craiova, str.Caracal nr.132, înscris în CF.214726, în 
vederea construirii de locuinţe colective, cu regim  mare de înălţime, destinate 
cumpărării, conform actului actului adiţional prevăzut în anexa care face parte 
integantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014.   

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Shandong Ningjian Construction Group 
Investment România S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 8189/ 20.01.2017 

APROBAT, 
                                                                                                                 Pt.  PRIMAR, 

                                                                                                                  Viceprimar, 

                                                                                                                Mihail Genoiu 

 
R A P O R T, 

   
    În vederea promovării obiectivului privind construirea de locuinţe, destinate cumpărării, se 
impunea concesionarea terenului intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din acte şi 67511 mp. din 
măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris în Cartea Funciară nr.214726, 
cu număr cadastral 214726. Astfel potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 ,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,propunerea de 
concesionare a avut la bază efectuarea unui Studiu de Oportunitate care s-a aprobat de către 
concendent prin Hotărârea nr.73/14.02.2014. De asemenea, în baza Studiului de Oportunitate,  prin 
Hotărârea nr.98/27.02.2014 la art.1 s-a aprobat concesionarea,prin licitaţie publică,pe o perioadă de 
49 de ani, a terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă de 67511 
mp, situat str. Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului “construire de locuinţe colective cu 
regim mare de înălţime, destinate cumpărării”, iar la art.2 s-a aprobat Caietul de sarcini şi 
Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune. Redevenţa minimă si modul de calcul al 
acesteia a fost aprobată prin Hotărârea nr.97/14.02.2014 a Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  De asemenea,pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor  mai sus indicate, prin 
Dispoziţia nr. 2439/27.03.2014 a Primarului Municipiului Craiova, s-a constituit Comisia de 
evaluare a ofertelor. Având în vedere procesul-verbal al şedinţei publice nr. 66296/06.05.2014 de 
deschidere a plicului exterior privind verificarea documentelor de eligibilitate, raportul nr. 
66513/06.05.2014 al specialistului în problemele de urbanism şi arhitectură ce a analizat oferta 
propriu-zisă ce conţinea datele solicitate prin H.C.L. nr. 98/27.02.2014 şi a anexelor sale (Anexa nr. 
2-caietul de sarcini şi Anexa nr. 3-documentaţia de atribuire), procesul-verbal al şedinţei publice nr. 
66522/06.05.2014 de deschidere a plicului interior cu oferta propriu-zisă, precum şi prevederile 
H.C.L. nr. 97/27.02.2014, H.C.L. nr. 98/27.02.2014, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 şi Hotărârii Guvernului nr. 168/2007, Comisia de evaluare  a propus iar Primarului 
Municipiului Craiova a aprobat prin raportul nr.66521/06.05.2014 atribuirea contractului de 
concesiune, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafaţă de 67511mp, situat în intravilanul 
Municipiului Craiova, str. Caracal, nr. 132, cu nr. cadastral 214726 înscris în CF nr. 214726 UAT 
Craiova, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de înălţime(P+3-max 10E), 
destinate cumpărării, către  Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L.      
       În conformitate cu prevederile art.39 din OUG Nr.54/2006,concedentul avea  obligaţia de a  
încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind câstigătoare.De 
asemenea potrivit art. 50 din OUG Nr.54/2006, neincheierea contractului de concesiune intr-un 
termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevazut la art. 42 putea  atrage 
plata daunelor-interese de către partea în culpă. În raport de aceste prevederi s-a  elaborat  iar 
Cosililiul Local  a aprobat prin Hotărârea nr.205/09.05.2014 Contractul de concesiune, contract ce 
cuprinde clauzele prevazute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de păţile contractante, în 
completarea celor din caietul de sarcini, fară a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute în 
caietul de sarcini.  
 În temeiul actelor invocate,între Municipiul Craiova şi SHANDONG NINGJIAN  
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L. a intervenit contractul de  
concesiune nr.76966/27.05.2014 avand ca obiect concesionarea prin  licitaţie publică a terenului în 
suprafaţă de 67511mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str.Caracal nr.132, înscris în 
CF.214726, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim  mare de înălţime destinate 



 

 

cumpărării, iar pein actul adițional nr. 1/2014 a fost modificat obiectul contractului de 
concesiuneprin diminuarea suprafeței la 19304,43 mp.  

Proiectul parafat la cel mai înalt nivel printr-un memorandum semnat de Premierul României şi 
al Chinei în cadrul unei întâlniri care prevedea şi alte investiţii chineze în industria autohtonă deşi a 
beneficiat de toată susţinerea noastră, prin activitatea de supraveghere a modului în care 
concesionarul şi-a executat obligaţiile asumate prin contract, autoritatea locală a semnalat întârzieri 
în execuţia lucrărilor  precum şi sistarea proiectului din luna octombrie 2015. 

În atare situaţie, Municipiul Craiova prin Primar, conform art. 21 din Legea nr.  215/2001 
privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,  în 
calitate de concedent, în temeiul art. 1516 coroborat cu art. 1523 Cod Civil raportat la art.26 din 
contractul de concesiune  nr.76966/27.05.2014 a formulat NOTIFICAREA nr.47338/15.03.2016 
prin care se aducea la cunoştnţa firmei   SHANDON NINGJIAN ROMANIA S.R.L. că sunt  de 
drept în întarziere în  îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de  concesiune 
nr.76966/27.05.2014  şi i se  solicita  ca până la 31 martie 2016  să reia  execuţia  lucrărilor de 
construire a locuinţelor cu regim mare de înălţime destinate cumpărării. Neînceperea lucrărilor de 
construcţii la data prevăzută  constituindu-se ca notificare de reziliere unilaterală a contractului de 
concesiune nr.76966/27.05.2014 şi totodată ca diligenţă a autorităţii locale de  soluţionare amiabilă 
a litigiului cu societatea  SHANDON NINGJIAN ROMANIA S.R.L.                 

   În caz contrar, consesionarul era   invitat  în data de 14 aprilie 2016 pentru încetarea pe cale 
amiabilă a contractului de concesiune şi predarea -preluarea de către autoritatea locală a investiţiilor 
realizate de firma SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT 
ROMANIA S.R.L. Cu această ocazie  s-a reiterat faptul că  în cazul în care nu se vor respecta 
destinaţia, obligaţia şi termenele prevăzute în  Hotârârea  Guvernului nr. 1052/2013 terenul situat în 
str. Caracal nr.132 ce face obiectul contractului de concesiune în vederea construirii de  locuinţe va 
reveni  de drept în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, iar 
nerespectarea de către autoritatea locală a prevederilor actului normativ mai sus amintit  se va 
datora în exclusivitate culpei concesionarului .  
      Ca urmare a Notificarii nr.47338/15.03.2016, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului 
Craiova cu nr.62276/01.04.2016,SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP 
INVESTMENT ROMANIA S.R.L a solicitat înţelegere şi sprijin în continuare pentru a putea 
finaliza proiectul -construirire de locuinţe colective cu regim  mare de înălţime destinate cumpărării.   
  În susţinerea solicitării au precizat  faptul că  finanţarea acestui proiect a întâmpinat dificultăţi care 
au condus la sistarea lucrărilor şi din cauza ajustărilor politicilor economice din ţara acestora ,însă 
în ultima perioadă firma a făcut noi progrese în asigurarea fondurilor necesare realizării proiectului 
de locuinţe, beneficiind chiar de sprijinul Primăriei oraşului Jining.    
 Luând în considerare atitudinea acestora şi apreciind eforturile depuse în rezolvarea problemelor 
financiare,autoritatea locală  a solicitat  transmiterea  de  detalii concrete cu grafice de execuţie şi 
termene de finalizare a lucrărilor începute în baza autorizaţiei de construire nr.1476/31.10.2014 ce 
are termen de valabilitate 26.01.2017,termen ce poate fi  prelungit cu încă 1 (un) an respectiv  
26.01.2018.Totodată în vederea evitarii tuturor consecintelor ce  decurg din neexecutarea 
contractului răspunsul comunicat în data de 11.04.2016 la adresa nr.62276/01.04.2016   s-a 
constituit  ca diligenţă a autorităţii de  soluţionare amiabilă cu menţinerea dispoziţiilor din  
Notificarea   nr.47338/15.03.2016. 
  Printre alte măsuri luate în susţinerea proiectului, pentru  activitatea de supraveghere a modului în  
care concesionarul îşi execută  obligaţiile asumate prin contract, prin Dispoziţia nr.2889/21.04.2016 
a Primarului Municipiului Craiova a fost constituită  Comisia  de verificare a stadiului de realizare a 
investiţiilor precum şi  modul în care este satisfăcut interesul public pentru realizarea obiectivului 
“construire de locuinţe colective cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării”.  De asemenea vă 
mai precizăm  că urmare demersurilor şi măsurilor întreprinse   de către  autoritatea locală,prin 
adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova la nr.108959  din data de 22.06.2016, 
SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L. ne-a  
informat  asupra faptului că au  reânceput lucrările la ,,Ansamblul  rezidenţial de locuinţe colective" 
din strada Caracal, nr.152, urmând ca  în cel mai scurt timp posibil să ne  înainteze şi noul grafic al 
lucrărilor.                                     



 

 

Întrucât la data de 15.01.2017 se împlinea termenul prevăzut la art.3 din H.G. nr.1052/2013  iar 
lucrările începute în baza autorizaţiei de construire nr.1476/31.10.2014 ce are termen de valabilitate 
26.01.2017, termen ce poate fi prelungit cu încă 1 an respectiv 26.01.2018 nu puteau fi finalizate 
până la data de 15.01.2017 pentru cele 250 unităţi locative şi pe cale de consecinţă nu se îndeplinea 
obligaţia asumată de autoritatea publică locală  prin hotărârile proprii şi prevăzută în actul normativ 
precizat mai sus,se impunea   prelungirea termenului prevăzut la art.3 din H.G. nr.1052/2013 pentru 
cel mult 3 ani pentru a nu se depăşi termenul de 6 ani precizat la art.2 alin.2 din H.G. nr.1052/2013 
referitor la realizarea locuinţelor pe întregul amplasament al imobilului. Drept urmare în 
conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public şi regimul 
juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-866 din Titlul IV-Proprietatea publică din 
Codul Civil şi în temeiul art.36, alin.2, lit.c, 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, Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea nr.165/2916 prin care se solicită Guvernului României, 
prelungirea termenului prevăzut la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013.  În acest sens prin 
Hotărârea nr.11/12.01.2017 Guvernul României a aprobat modificarea articolului 3 din 
H.G.nr.1052/2013, Consiliul Local al Municipiului Craiova obligându-se să pună la  dispoziţia 
Ministerului Apărării Naţionale, un  număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate 
pe terenul imobilului prevazut la art.1, în vederea cumpărării de către personalul  Ministerului 
Apărării Naţionale,  până la data 15 ianuarie 2020. 
 În raport de obligaţiile  Consiliul Local al Municipiului Craiova asumate prin actul normativ 
invocat cât şi de prevederile contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza nr.7 firma Shandong Ningjian Construction Group 
Investment România S.R.L a fost invitată la o întâlnire de lucru în urma căreia aşa cum rezultă din 
adresa cu nr. 6470/17.01.2017 , concesionarul se obligă  ca până la data de 31.05.2017 să facă 
dovada , cu extras de cont că deţine suma necesară continuării investiţiei, suma fiind cea estimată la 
data obţinerii autorizaţiei de construire. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L prin reprezentanţii acesteia  sunt de acord cu 
încetarea  contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 precum şi cu faptul că la data încetării 
contractului de concesiune, lucrările de infrastructură aferente precum şi investiţia realizată de către 
concesionar va fi preluată de către concendent în proprietate, în mod gratuit. La aceeaşi dată  
Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic detaliile de execuţie precum şi autorizaţia de construire se  
cedezeză , cu titlu gratuit concedentului. 
Având în vedere că în sensul celor de mai sus s-a hotărât încetarea  contractului de concesiune  
nr.76966/27.05.2014, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova pentru încetarea  contractului de concesiune  nr.76966/27.05.2014. 
  Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile   OUG nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi completată , art13 lin.6 şi 
art.18 alin.2 din contractul de   concesiune   nr.76966/27.05.2014, şi  art.1270, art. 1516 , art. 
1523,art.1530 Cod Civil în temeiul  art .36 alin(2) lit.c coroborat cu art.36 alin (5) lit.a şi lit.b , 
art.45 alin(3) şi art.115 alin(1)lit.b   propunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 1. Modificarea  contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 încheiat între  Municipiul Craiova  
şi Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L având ca obiect  
concesionarea prin  licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19304,34 mp, situat în intravilanul 
municipiului Craiova, str.Caracal nr.132, înscris în CF.214726, în vederea construirii de locuinţe 
colective cu regim  mare de înălţime destinate cumpărării, conform actului actului adițional 
prevăzut în Anexa parte integrantă din prezentul raport. 
 2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul adiţional  la  
contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 
 
        Director executiv,                                                                                       Vizat de legalitate,                                   
     Cristian  Ionuţ Gâlea                                                                                  Cons.jur.Isabela Cruceru 

                                                                                                            



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Nr.          /        .2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ACT ADIŢIONAL Nr.2/2017 

                    a contractul de concesiune  nr.  76966/27.05.2014 

 
 
 
 

        Între 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local  al Municipiului  Craiova, cu sediul 
în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, CUI 4417214, reprezentat prin d-ul MIHAIL 
GENOIU,Viceprimar, delegat să exercite atribuțiile Primarului Municipiului 
Craiova, în calitate de concedent, pe de o parte 

şi 
    SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT 
ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.156, jud.Dolj, 
CUI: 32593615, înregistrată la ORC sub nr.J16/1934/2013 reprezentată prin DU 
YANMING, având funcţia de Administrator, în calitate de concesionar, pe de alta 
parte, 
 Având în vedere prevederile H.G. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil 
din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Craiova, 
    În temeiul OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, modificată şi completată şi în conformitate  art.1270, art. 1516 , art. 
1523,art.1530 Cod Civil şi prevederile art13 alin. 4 și 6 şi art.18 alin.2 contractului de  
concesiune  nr.76966/27.05.2014.se încheie prezentul act  adiţional după cum urmează: 
 Art. 1 Până la data de 31.05.2017, concesionarul se obligă să facă dovada, cu 
extras de cont, că deține suma necesară continuării investiției, suma fiind cea estimată 
la data obținerii autorizației de construire.   
 Art.2 În cazul nerespectării obligației prevăzută la art. 1 din prezentul act 
adițional, încetează contractul de concesiune nr.76966 din data de 27.05.2014,  având 
ca obiect concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 19304,34 mp, 
situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 132, înscris în cartea 
funciară nr. 214726,  în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de 



 

înălţime  destinate cumpărării .  

 Art.3  (1) La  data încetării contractului de concesiune, indiferent de 
împrejurările care conduc la aceasta, lucrările de infrastructură constând în construcțiile 
edificate de concesionar, în stadiul fizic existent, precum şi investiţia realizată de către 
concesionar va fi preluată de către concendent în proprietate, în mod gratuit. 

 (2) Predarea primirea se va face pe bază de proces – verbal încheiat între cele 
două părți, care, alături de prezentul act adițional, va sta la baza înscrierii în Cartea 
Funciară a dreptului de proprietate – domeniul public al municipiului Craiova asupra 
acestor construcții. 

         (3) La aceeaşi dată  Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, detaliile de execuție  
precum și autorizația de construire se cedezeză cu titlu gratuit  concedentului. 

 Art. 4 prezentul act adițional constituie titlu executoriu și va opera de plin drept 
fără somație sau îndeplinirea altor formalități judiciare și fără intervenția instanțelor 
judecătorești. 
        Art.5 Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
     
           CONCEDENT ,                                                    CONCESIONAR, 
    MUNICIPIUL CRAIOVA 
                   prin  
CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

    Pt.  PRIMAR,                                                         SHANDONG NINGJIAN 
   Viceprimar                            CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT                                               
MIHAIL GENOIU                                           ROMÂNIA S.R.L.  
                                                                 
                                    
Vizat Control Financiar Preventiv 
        Director Executiv, 

             Lucia Ştefan   

 
    Direcţia Patrimoniu 
      Director Executiv, 
Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea 
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