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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CAPRICOOM S.R.L.  

           
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2015. 

Având în vedere raportul  nr.105858/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CAPRICOOM S.R.L.; 
 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  modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003, având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 86,5 mp.,  situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, 
cart.Lăpuş la parterul bl.U12, în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C.CAPRICOOM S.R.L., cu S.C.SAMOA APIA S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.39T/2003. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2003, nr.521/2009 şi 
nr.490/2010. 

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

 
   
 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, PT. SECRETAR,   
Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 

 
 

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                          Se aprobă, 
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Nr. 105858/_______2015                             Lia-Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 39T/2003 

 în sensul înlocuirii părţilor contractante 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 125/2003 s-a 
aprobat concesionarea către  S.C. CAPRICOOM S.R.L a terenului aparţinând 
domeniului public de interes local în suprafaţă de 60,0 mp, în vederea amenajării unei 
terase, aferentă spaţiului comercial  situat în Calea Bucureşti, cart. Lăpuş la parterul bl. 
U 12. Terenul aprobat pentru concesionare este adiacent spaţiului comercial aflat la 
acea dată în proprietatea S.C. CAPRICOOM S.R.L.  

În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local Craiova şi S.C. 
CAPRICOOM S.R.L. contractul de concesiune nr. 39T/2003,  pentru o perioadă de 15 
de ani.  

Prin H.C.L. 521/2009 şi 490/2010 s-a aprobat modificarea obiectului contractului 
de concesiune în sensul majorării suprafeţei de teren concesionată de la 60,00 mp la 
86,5 mp, încheindu-se în acest sens actul adiţional nr. 1/2011 la contractul de 
concesiune nr. 39T/2003. 

  Facem precizarea că de la încheierea contractului de concesiune nr. 39T/2003 şi 
până în prezent  redevenţa a fost achitată la termenele specificate în contract, pe toată 
perioada,  inclusiv pentru anul 2015, conform chitanţei nr. 566-84-0064/25.03.2015 în 
sumă de 973,00 lei. 

Ulterior, spaţiul comercial aflat în proprietatea S.C. CAPRICOOM S.R.L., situat 
în Calea Bucureşti, cart. Lăpuş la parterul bl. U 12, a fost vândut către S.C. SAMOA 
APIA S.R.L. conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
3418/2013. 

Prin adresa S.C. SAMOA APIA S.R.L.  nr. 67321/06.05.2015  şi declaraţia S.C. 
CAPRICOOM S.R.L. cele două societăţi solicită, prima preluarea, iar ce-a de-a doua 
cedarea contractului de concesiune nr. 39T/2003. 

 Cele două societăţi, respectiv  S.C. CAPRICOOM S.R.L. şi S.C. SAMOA APIA 
S.R.L. nu figurează cu datorii către autoriatatea locală, prezentând în acest sens 
certificatele fiscale nr. 606410/2015 şi 605620/2015. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu art. 7 alin 1 din actul 
aditional nr.1/2011 la contractul de concesiune nr. 39T/2003, propunem spre 
aprobare: 



• modificarea  contractului de concesiune nr. 39T/2003 ce are ca obiect terenul  în 
suprafaţă de  86,5 mp, situat în Calea Bucureşti, cart. Lăpuş la parterul bl. U 12, 
în sensul înlocuirii concesionarului S.C. CAPRICOOM S.R.L. cu   S.C. 
SAMOA APIA S.R.L. 

• modificarea în mod corespunzător a  H.C.L 125/2003, 521/2009 şi 490/2010; 
• împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 

de   modificare a  contractului de concesiune nr. 39T/2003. 
 Anexăm în copie:  

− Hotărârile Consiliului Local nr. 125/2003;  521/2009 şi 490/2010 
− Contractul de concesiune nr. 39T/2003 şi Actul adiţional nr. 1/2011; 
− Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3418/2015; 
− Cererea S.C. SAMOA APIA S.R.L. nr.  67321/06.05.2015 şi  declaraţia 

 S.C. CAPRICOOM S.R.L 
− Certificatele fiscale nr. 606410/2015 şi 605620/2015; 

 
 
 
 
                 Director Executiv                                               Şef  Serviciu 

               Cristian  Ionuţ Gâlea                                     Gabriel  Smaranda 
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