
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR._____ 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia  S.A., 

a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Zona 
Aeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162 

 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 

    Având în vedere raportul nr.36504/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia  S.A., a unui 
bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Zona Aeroport, 
str.Calea Bucureşti, nr.162;    
          În conformitate cu prevederile  art. 46 şi art.47 din Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012, art.874-875 din Codul Civil;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Distribuţie 
Energie Oltenia S.A., a bunului „reţea de joasă tensiune aferentă PTA 142”, care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Zona Aeroport, str. Calea 
Bucureşti, nr.162, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, compus din: 

          1. Reţea energie electrică subterană, cu nr. de inventar 12012997, în valoare de 
2440,60 lei, identificată la poziţia 3 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.226/2015; 

          2. Reţea energie electrică aeriană, cu nr. de inventar 12012996, în valoare de 1855,90 
lei, identificată la poziţia 2 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.226/2015. 

    Art.2. Preluarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va efectua cu avizul 
ANRE, care se va obţine prin grija Distribuţie Energie Oltenia S.A. 

    Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de folosinţă 
gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Distribuţie Energie Oltenia S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
             VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

                      Mihail GENOIU 



Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu                       
Nr.  36504/15.03.2017 
                                                                                                       Se aprobă,                                                   
                                                                                                      Pt. PRIMAR, 
                                                                                                       Viceprimar  

                   Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 Prin adresa înregistrată la Primăria  Municipiului Craiova cu nr. 18941/2017, 
Directoratul Distribuţie Energie Oltenia SA îşi exprimă acordul de a fi atribuită în 
folosinţă cu titlu gratuit, reţeaua de joasă tensiune aferentă PTA 142, care 
alimentează ansamblul de construcţii din zona denumită „Blocuri Aeroport 
Craiova” ce cuprinde  Incubatorul de Afaceri (fosta Casa Armatei) şi Asociaţia de 
propritari nr. 10 Zona Aeroport, str. Calea Bucureşti, nr. 162, Craiova.  

Reţeaua electrică de joasă tensiune aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, fiind compusă din: 
      - Reţea energie electrică subterană, cu nr. de inventar 12012997, în valoare de 
2440,60 lei, identificată la poz. 3 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2015 şi 
     - Reţea energie electrică aeriană, cu nr. de inventar 12012996, în valoare de 
1855,90 lei, identificată la poz. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2015.  

Acest acord a fost exprimat de Distribuţie Energie Oltenia SA în urma 
solicitării nr. 15335/2016 transmisă de Direcţia Patrimoniu,  ca urmare a adresei 
Asociaţiei de Proprietari, nr. 10 Aeroport, prin preşedinte Dogaru Dumitru. 

În adresa asociaţiei de proprietari s-a justificat urgentarea transferului către 
SC CEZ Distribuţie prin pericolele în exploatare a reţelei ce pot determina 
declanşarea unor incendii (tablourile electrice generale şi interioare de pe casa 
scării din cele şapte blocuri nu mai prezintă siguranţa necesară exploatării, fiind 
necesare mai multe verificări în vederea redimensionării şi refacerii tablourilor 
electrice precum şi a cablurilor electrice). 

Direcţia Patrimoniu a prezentat SC CEZ Distribuţie SA situaţia de degradare 
a reţelelor şi a tablourilor electrice, arătând că distribuţia de curent electric, 
întreţinerea şi mentenanţa acestora nu intră în domeniul de activitate al Primăriei 
Municipiului Craiova. 

Acestă reţea a intrat în patrimoniul Municipiului Craiova prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1582/30.09.2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
910/06.10.2004, Protocolul de predare-primire din 19.11.2004, HCL 
nr.107/24.04.2003, în urma transmiterii acesteia din administrarea M Ap. N în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a tuturor amenajărilor, 
reţelelor şi împrejmuirilor aferente cazarmei 349 Craiova. 

Reţeaua de joasă tensiune aferentă PTA 142, care alimentează ansamblul de 
construcţii din zona denumită „Blocuri Aeroport Craiova” ce cuprinde  Incubatorul 



de Afaceri (fosta Casa Armatei) şi Asociaţia de proprietari nr. 10 Zona Aeroport, 
str. Calea Bucureşti, nr. 162, Craiova, a fost predată din administrarea M Ap. N 
(UM 02037 Sibiu) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi 
este identificată la poziţiile nr. 2 şi nr. 3 din Anexa nr. 4 la Protocolul încheiat în 
19.11.2004, privind Lista cu Amenajări, Reţele, Împrejmuiri din Cazarma 349 
Craiova. 
În conformitate cu prevederile din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012, la art. 
46, alin 1, se precizează „Orice persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă 
o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este 
obligată să asigure accesul la reţea, conform reglementărilor autorităţii 
competente.”, iar la art. 46, alin. 2 “În cazul în care deţinătorul reţelei de distribuţie 
a energiei electrice se află în imposibilitatea de a asigura serviciul universal pentru 
utilizatorii racordaţi la acea reţea, operatorul de distribuţie concesionar, titular de 
licenţă în zona în care se află reţeaua, va prelua această reţea, cu avizul ANRE”.  
În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 din Legea 123/2012, preluarea reţelei se va 
efectua cu avizul ANRE, iar acest aviz se va obţine prin grija DISTRIBUŢIE ENERGIE 
OLTENIA S.A. 

În vederea exploatării reţelei electrice se prevede la art. 47-1„ Operatorul de 
distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în 
următoarele situaţii:  a) când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori 
integritatea bunurilor materiale;  b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii 
avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrică sau la nivelul 
întregului SEN”. 
 Aşa cum am arătat din conţinutul art. 46 şi art 47 din Legea Energiei 
Electrice nr. 123/2012, este oportună transmiterea acestei reţele către SC 
Distribuţie Energie Oltenia SA, operatorul de distribuţie concesionar, titular de 
licenţă în zona în care se află reţeaua, pentru a se asigura siguranţa în exploatare a 
acestei reţele şi oferirea unui serviciu de distribuţiei al energiei electrice către 
abonaţii la serviciul de distribuţie energie electrică din acest cartier, arătând că 
autoritatea publică locală nu îndeplineşte condiţiile asigurării acestui serviciu 
public. 

Totodată locatarii din cartier au arătat, în solicitarea lor, că sunt posibile 
avarii, întreruperi de curent sau incendii, datorită stării de degradare a reţelei, ce 
pot duce şi la deteriorarea aparaturii electrocasnice pe care o deţin, precum şi 
imposibilitatea desfăşurării unei activităţi casnice normale în asemenea situaţii.   

Serviciul de distribuţie al energiei electrice se poate efectua numai în urma 
acordării unei licenţe de către ANRE, iar pentru acestă zonă Distribuţie Energie 
Oltenia SA deţine licenţa ANRE. 

În conformitate cu Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice 
locale, art. 124 „Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, 

pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publică sau privată locală 

ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfaşoară 

activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.” coroborat 

cu art. 85 pct. (1) lit. d din Legea nr.351/2004 ”la solicitarea şi cu acordul 

proprietarului, concesionarul are dreptul să preia aceste bunuri în patrimoniul 

său sau cu titlu gratuit”.   



Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor art. 46 şi art. 47 din Legea 
Energiei nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare , art 874 – 875 din 
Codul Civil şi în temeiul art. 36 alin.2 lit. c) şi lit d) coroborat cu alin. 6, lit. a), 
pct.14,  art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
1) Transmiterea în folosintă gratuită, pe o perioada de 20 ani, către Distribuţie 
Energie Oltenia SA, a reţelei de joasă tensiune aferentă PTA 142, ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Craiova,  situată în Zona Aeroport, str. Calea 
Bucureşti, nr. 162, Craiova, identificată în Anexa nr.1 la prezentul raport (Planul 
de Situaţie „Cartier Blocuri Aeroport”), compusă din: 
      -Reţea energie electrică subterană, cu nr. de inventar 12012997, în valoare de 
2440,60 lei, identificată la poz. 3din Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2015 şi 
     - Reţea energie electrică aeriană, cu nr. de inventar 12012996, în valoare de 
1855,90 lei, identificată la poz. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2015. 
2) În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 din Legea 123/2012, preluarea 
reţelei se va efectua cu avizul ANRE, acest aviz se va obţine prin grija 
DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. 
3) Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
folosinţă gratuită, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

 
   Director executiv,                                                                       Întocmit, 
      Ionuţ Gâlea                                                                     cons. Stelian Marta 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Isabela Cruceru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXA nr. 2 la HCL nr.        /2017 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA              DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. 
                 prin                                                                  Nr.................................. 
CONSILIUL LOCAL al                                                                                
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.  .......................................... 
                                                                             

CONTRACT de FOLOSINŢĂ GRATUITĂ 
 
I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Art. 1.  Prezentul contract se încheie între: 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, 
str. A.I.Cuza, nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primar, Pt. Primar Viceprimar 
Mihail Genoiu, în calitate de comodant, pe de o parte  
şi 
DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. societate administrată în sistem dualist, număr 
de înregistrare la Registrul Comerţului J16/148/2002, cod unic de înregistrare nr. RO 
14491102 cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj, tel. 0251/215002, 
fax 0251/2150004, reprezentată prin Director Executiv Membru al Directoratului Eugen 
Butoarca, în calitate de comodatar, pe de lată parte, 
Au convenit să încheie prezentul contract de comodat. 
II. TEMEIUL LEGAL 
Art. 2. Prezentul contract se încheie în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. ......., care face parte integrantă din prezentul contract. 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a 
dreptului de folosinţă a reţelei de joasă tensiune, aferentă PTA 142, care alimentează 
ansamblul de construcţii din zona denumită „Blocuri Aeroport Craiova” ce cuprinde  
Incubatorul de Afaceri (fosta Casa Armatei) şi Asociaţia de propritari nr. 10 Zona 
Aeroport, str. Calea Bucureşti, nr. 162, Craiova, jud. Dolj, în vederea reabilitării şi 
exploatării în conformitate cu prevederile din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012, 
necesare asigurării serviciul universal pentru utilizatorii racordaţi la această reţea. 

Reţeaua aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, fiind compusă din: 
I)Reţea energie electrică subterană, cu nr. de inventar 12012997, în valoare de 2440,60lei, 
identificată la poz. 3 din Anexa nr.1 la HCL nr. 226/2015 
II)Reţea energie electrică aeriană, cu nr. de inventar 12012996, în valoare de 1855,90 lei, 
identificată la poz. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2015. 

La faţa locului au fost identificate următoarele elemente electrice componente: 
a)Reţea LES JT realizată din cablu tip ACYABY 3x150+70mmp,în lungime de 500m, 
alimentată din PTA 142 
b)8 cofrete generale ce deservesc cele 7 blocuri de locuinţe 
c)18 cofrete de palier şi coloane generale şi individuale aferente 
d)post de transformare energie electrică 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 4. Durata contractului este de 20(douăzeci) ani, începând cu data de .......... 
Art. 5. La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească 
perioada de valabilitate pentru care s-a încheiat contractul. 
 



 
V OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 5. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: 
a)Să predea spre folosinţă comodatarului bunul indicat la art. 3, pe bază de proces-verbal de 
predare-primire datat, semnat şi ştampilat de ambele părţi. 
b) Să controleze periodic modul în care este folosit bunul dat în folosinţă gratuită. 
c)să nu înstrăineze bunul pe toată durata prezentului contract. 
d) Să nu ceară restituirea bunului, înainte de împlinerea termenului stipulat la art. 4 din 
prezentul contract. 
e) Să acorde un drept de uz şi servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului pe care se 
află amplasat postul de transformare, pe toată durata de valabilitate a prezentului contract. 
f) Să asigure accesul comodatarului la postul de transformare, ori de câte ori este necesar. 
Art. 6. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 
a)Să exploateze şi să întreţină bunul de la art. 3 din prezentul contract, precum şi a postului 
de transformare, ca un bun proprietar. 
b)Să întrebuinţeze bunurile de la art. 6 lit. a) în strictă conformitate cu natura lor. 
c) Să efectueze reabilitarea, reviziile şi reparaţiile curente şi să suporte cheltuielile aferente 
acestora pentru ca bunurilor de art. 6 lit. a) să fie în parametrii necesari asigurării serviciul 
universal pentru utilizatorii racordaţi la această reţea, în conformitate cu prevederile din 
Legea Energiei Electrice nr. 123/2012. 
d) Să răspundă pentru deteriorarea sau pieirea în totalitate sau în partea a bunurilor de la art. 
6 lit a), exceptând situaţia de folosinţă necorespunzătoare a acestora de către utilizatorii 
racordaţi la această reţea. În cazul în care deteriorarea sau pieirea este cauzată de utilizatorii 
racordaţi la această reţea (folosesc abuziv sau deteriorează aceste bunuri), responsabilitate va 
cădea în sarcina acestora. Urmărirea integrităţii acestor bunuri cade în sarcina 
DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., care va notifica proprietarul lor, Municipiul 
Craiova, de apariţia acestor situaţii, pentru a se putea atrage răspunderea celor care au cauzat 
aceste evenimente. 
e) Efectuarea de modificări a bunurilor se va efectua cu acordul scris al proprietarului. 
f) Să suporte toate cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru bunurile menţionate 
la art. 6 lit. a). 
g) Să restituie la termenul fixat prin contract, conform art. 4. 
h) Să notifice comodantul cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării de lucrări de modernizare 
sau mentenanţă. 
i) Să notifice comodantul în cel mult 24 ore de la constatare în cazul în care bunurile de la 
art. 6 lit a) sunt afectate de daune, furturi produse de factori externi comodatarului. 
j) În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 din Legea 123/2012, preluarea reţelei se va 
efectua cu avizul ANRE, acest aviz se va obţine de DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA 
S.A. 
VI. REGIMUL JURIDIC AL REŢELEI ELECTRICE 
Art. 7. Terenul ce face obiectul contractului aparţine domeniului public al Municipiului 
Craiova, conform HCL nr. 141/2008, fiind identificat la poz. 661 din acestă hotărâre. 
VII. CLAUZE DE VALIDITATE 
Art. 8. Modificările ulterioare intervenite în structura acţionarului DISTRIBUŢIE 
ENERGIE OLTENIA S.A., în tot sau în parte, prin preluarea în tot sau în parte a acţiunilor 
sau părţilor sociale de către o terţă persoană nu aduc atingere drepturilor şi obligaţiilor 
născute din prezentul contract, acesta fiind opozabil şi noilor acţionari/asociaţi. 
Art. 9. De asemenea, eventuala divizare, fuzionare, absorbţie sau orice altă formă de 
reorganizarea comodatarului nu afectează executarea prezentului contract, persoanele 
juridice rezultate ca efect al reorganizării prelund drepturile şi obligaţiile născute din 
prezentul contract, conform celor dispuse cu ocazia reorganizării. 



Art. 10. În cazul în care la reorganizare nu s-a stabilit nimic cu privire la cele stabilite în 
prezentul contract, persoanele juridice rezultate în urma reorganizării sunt socotite a fi 
obligate cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanei reorganizate. 
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 11. Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 
(1) la expirarea duratei prevăzute în contract; 
(2) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
comodanţi; 
(3) prin acordul comun al părţilor; 
(4) în cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit dedcât cele menţionate la 
Cap V. 
Art. 12. (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul 
contract sau executarea necorespunzătoare a acestora atrage răspunderea contractuală a părţii 
în culpă. 
 (2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor contractului o va notifica celeilalte 
părţi, cu cel puţin 6(şase) luni înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 
efectele. 
(3) Realizarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente între 
părţile contractante. 
 (3) Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului. 
IX. FORŢA MAJORĂ 
Art. 13. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, 
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să 
execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
Art. 14. (1) Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 
(2) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la teremen şi/sau de 
executarea în mod necorespunzător (total sau parţial), a oricărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de foţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
Art. 15. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 
5(cinci) zile, producerea evenimentului. Lipsa notificării evenimentului decade partea care 
invocă forţa majoră din dreptul de a fi exonerată. 
Art. 16. Dacă în teremen de 30 (treizeci) de zile, de la producere, evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice cu un preaviz de 10 (zece) zile încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
Art. 17. Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la 
producerea prejudiciului, care nu implică vinovăţia paznicului judiciar dar care nu întrunesc 
caracteristicile forţei majore. 
X. LEGEA APLICATĂ, CORESPONDENŢA ŞI NOTIFICĂRI 
Art. 18. Prezentul contract este guvernat de legea română. 
Art. 19. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una din acestea     
celeilalte este valabil îndeplinită dacă aceasta va fi transmisă la sediul prevăzut în partea 
introductivă a acestui contract sau, în cazul în care adresa se shimbă, la noua adresă 
notificată celeilalte părţi. 
Art. 20.În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin     scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe acestă confirmare. 
Art. 21.Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după ce a fost expediată. 



Art. 22.Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute în Cap X. 
XI. LITIGII 
Art. 23. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
Art. 24.În caz contrar, soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului 
contract se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu 
modificările ulterioare, de instanţele judecătoreşti competente. 
XII. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 25.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
Art. 26.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, originale, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă. 
Art. 27.Anexa la prezentul contract – Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. ......., face parte integrantă din prezentul contract. 
 
 
            COMODANT,                                       COMODATAR, 
   MUNICIPIUL CRAIOVA                DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. 
             Pt. PRIMAR                                    DIRECTOR EXECUTIV 
            VICEPRIMAR                          MEMBRU al DIRECTORATULUI, 
            Mihail Genoiu                                          Eugen Butoarca 
 
                                                                 
                 VIZAT,                                  Director Administrativ Financiar, 
  Control Financiar Preventiv                            Cristinel Zorel Tita 
       Director Executiv Adj.,                                   
              Lucia Ştefan                                                        
                                                                                  Director  
                                                              Direcţia Strategie Dezvoltare Active, 
         Direcţia Patrimoniu                                        Miron Alba 
          Director Executiv, 
        Ionuţ Cristian Gâlea                                                                  
                                                         Manager Departament Strategie Dezvoltare, 
                                                                             Silviu Zamfirache 
 
          
          Consilier Juridic,                                         Consilier Juridic, 
                                                                               Monica Mihaila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă 
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