
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea contractelor de asociere care au ca obiect amplasarea şi 
exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

   Având în vedere raportul nr.138675/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea contractelor de asociere care au ca obiect amplasarea şi 
exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f , art.123, 
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 schimbarea amplasamentelor la contractul de asociere nr.11/2000, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW AGE 
ADVERTISING AGENCY S.R.L. - 2 poziţii; la contractul de asociere nr.10/2000, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ULTRAVISION 
S.R.L. - 4 poziţii; la contractul de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local 
al municipiului Craiova şi S.C.GETICA OOH S.R.L – 7 poziţii; la contractul de 
asociere nr. 18/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
EUROMEDIA GROUP S.A.- 12 poziţii, conform simulărilor transmise de agenţii 
economici. 

Art.2. Se aprobă  reducerea numărului de amplasamente de la 48, la 44 de poziţii - la 
contractul de asociere nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. NEW AGE ADVERTISIG AGENCY S.R.L. şi de la 65, la 64 de 
poziţii - la contractul de asociere nr.18/2002 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. 

Art.3. Se aprobă  prelungirea duratei contractelor de asociere  nr.11/2000 - încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L., nr.10/2000 - încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.ULTRAVISION S.R.L., nr.3/1997 - încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.GETICA OOH S.R.L. şi nr.18/2002 - încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.EUROMEDIA GROUP S.R.L., 
până la data de 30.10.2017. 



Art.4. Se aprobă  modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 96/2000, nr.225/2003, nr.35/2000, nr.77/1997, 
nr.208/2003, nr.196/2001, nr.161/2015. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de asociere prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.138675 /18.09.2015 

                                                                     
                                                         Se aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractelor de asociere ce au ca obiect  amplasarea şi 

exploatarea panourilor publicitare 
 

 În baza H.C.L. nr.96/2000 s-a încheiat contractul de asociere nr.11/2000 între 
Consiliul Local Craiova şi S.C. NEW AGE ADVERTISIG AGENCY S.R.L. în vederea 
amplasării şi exploatării unui număr de 28 panouri publicitare. Ulterior, prin H.C.L. nr. 
225/2003, s-a aprobat suplimentarea cu 25 de locaţii, iar prin Hotărârile nr. 318/2005 şi 
232/2006, reducerea cu 3, respectiv 2 locaţii, ajungându-se în prezent la un număr de 48 
amplasamente. 

 Prin adresa nr.137498/16.09.2015 S.C.NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L. solicită relocarea unui număr de 2 amplasamente conform simulărilor 
transmise şi reducerea amplasamentelor de la 48 de poziţii deţinute în prezent, la 44 de 
poziţii. 

Prin H.C.L. nr.35/2000 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu S.C.FIRST MEDIA INTERNAŢIONAL S.A., pentru exploatarea în comun a 
mobilierului urban, purtător de reclamă, amplasat pe domeniul public şi privat al 
Municipiului Craiova. 

Consiliul Local a pus la dispoziţia asocierii terenul pe care sunt amplasate panouri 
publicitare pentru care au fost obţinute autorizaţii legale, încheindu-se astfel între cele 
două părţi contractul de asociere nr.10/2000 în baza H.C.L. nr.97/2000, contract modificat 
ulterior, prin actul adiţional nr.5/2002, urmarea cesionării drepturilor şi obligaţiilor de la 
S.C. FIRST MEDIA INTERNATIONAL către S.C.Ultraviosion S.R.L. 

 Datorită diferitelor modificări apărute în infrastructura Municipiului Craiova, S.C. 
ULTRAVISION S.R.L. a cerut şi i s-a aprobat  scoaterea din evidenţă a unor 
amplasamente, ajungându-se în prezent la 7 amplasamente. 

 Prin adresa înregistrată la noi sub nr.137342/2015, S.C. ULTRAVISION S.R.L., 
solicită relocarea unui numar de 4 amplasamente conform simularilor atasate.  

 S.C. GETICA OOH S.R.L. deţinea două contracte de asociere cu Municipiul 
Craiova, şi anume, contractul nr.3/1997 şi contractul nr.4 bis/2003, cu acelaşi obiect de 
activitate, şi anume exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul 
public al Municipiului Craiova. 



Referitor la Contractul de asociere nr.3/1997, prin  H.C.L. nr.77/1997 s-a aprobat 
asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu  S.C. DOCKVIEW MEDIA S.R.L. 
în vederea exploatării în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul public al 
municipiului Craiova. 

 Ulterior S.C. DOCKVIEW MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin H.C.L 
nr.17/2002 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale către S.C. EXCLUSIV 
MEDIA S.R.L. (urmarea vânzării panourilor publicitare către aceasta din urmă), 
încheindu-se astfel actul adiţional nr.7/2002 la contractul de asociere nr.3/1997. 

 Prin H.C.L. nr.147/2004 s-a modificat contractul de asociere nr.3/1997 în sensul 
schimbării denumirii asociatului din S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. în S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA S.R.L., încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr.11/2004. 

 Referitor la contractul de asociere nr.4 bis/2003, prin H.C.L. nr.208/2003 s-a 
aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. EXCLUSIV MEDIA 
S.R.L. în vederea exploatării în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe 
domeniul public al municipiului Craiova, perfectându-se apoi contractul de asociere nr.4 
bis/2003. 

 Ulterior S.C.EXCLUSIV MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin H.C.L. 
nr.26/29.07.2004 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale către S.C.NEWS 
OUTDOOR ROMANIA S.R.L.(urmare vânzării panourilor publicitare către aceasta din 
urmă) încheindu-se astfel actul adiţional nr.2/2004 la contractul de asociere nr.4 bis/2003.   

 În anul 2013, prin  H.C.L. nr.84/2013 s-a aprobat schimbarea denumirii societăţii 
comerciale, parte în contractele de asociere nr.3/1997 şi nr.4bis/2003, încheiate cu 
Municipiul Craiova, din S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L. în S.C. GETICA 
OOH S.R.L. 

 Prin H.C.L. nr.161/2015, s-a aprobat unificarea celor două contracte, in prezent 
S.C. GETICA OOH detine un numar de 45 de amplasamente ocupate cu panouri 
publicitare. 

 Prin adresa înregistrată la noi sub nr. 138507/2015, S.C. GETICA OOH  S.R.L. 
solicită relocarea  unui numar de 7 amplasamente, conform simularilor atasate. 

 Prin H.C.L. nr.196/2001 s-a aprobat asocierea cu S.C.EUROMEDIA GROUP S.A. 
Bucureşti, în vederea exploatării în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe 
domeniul public al Municipiului Craiova, drept urmare între cele două părţi s-a încheiat 
contractul de asociere nr.18/2002 pentru o perioadă de 5 ani. S.C.EUROMEDIA GROUP 
S.R.L. deţine în prezent un număr de 65 de amplasamente ocupate cu panouri publicitare.  

 Prin adresa nr.137432/2015 S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. solicită relocarea 
unui numar de 12  amplasamente conform simularilor atasate şi reducerea amplasamentelor 
de la 65 de poziţii deţinute în prezent, la 64 de poziţii. 

 Analizând modul de derulare al acestor contracte de asociere  facem unele precizări: 
1 toate cele 4 societăţi au avut o conduită contractulaă de excepţie, au achitat datoriile 
către autoritatea locală conform clauzelor stabilite prin contractul de asociere, chiar şi in 
condiţiile actuale de criză când o serie de panouri sunt nedecorate, datorită reducerii 
numărului de clienţi care solicită prestarea serviciilor de publicitate; 
2 au manifestat permanent receptivitate faţă de autoritatea locală, în sensul că au pus la 



dispoziţia acesteia o parte din panourile publicitare, pentru a populariza diverse acţiuni, cu 
scopul de a păstra ordinea şi curăţenia în locurile publice, de a aduce la cunoştinţa 
locuitorilor oraşului informaţii privind desfăşurarea diverselor manifestaţii culturale, 
sportive, etc; 
3 sumele achitate în baza acestor  contracte de asociere au constituit o important sursă de 
venit pentru bugetul local; 
4 întrucât contractele au acelaşi obiect de activitate, respectiv exploatarea în comun a 
unor mijloace de publicitate pe domeniul public al Municipiului Craiova, pentru o mai 
bună urmărire a acestora este necesară aducerea la acelaşi nivel în ceea ce priveşte 
valabilitatea lor, stabilind aceeaşi durată contractuală pentru toate;  

 Faţă de cele prezentate  propunem spre analiză şi aprobare: 
              - schimbarea amplasamentelor conform simulărilor transmise de agentii 

economici, astfel: la contractul nr.11/2000 încheiat cu SC NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L. - 2 poziţii; la contractul nr.10/2000 încheiat cu S.C. ULTRAVISION  
S.R.L. - 4 poziţii;  la contractul nr.3/1997 încheiat cu S.C.GETICA OOH S.R.L – 7 
poziţii; la contractul nr. 18/2002 încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.- 12 poziţii; 

               -  reducerea numărului de amplasamente de la 48 la 44 de poziţii - la 
contractul de asociere nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local Craiova şi S.C. NEW 
AGE ADVERTISIG AGENCY S.R.L.;  reducerea numărului de amplasamente de la 65 la 
64 de poziţii - la contractul de asociere nr.18/2002 încheiat între Consiliul Local Craiova 
şi  S.C. EUROMEDIA GROUP S.A; 

            -  prelungirea contractelor: nr.11/2000 - încheiat cu S.C.NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L., nr.10/2000 - încheiat cu S.C.ULTRAVISION S.R.L., nr.3/1997 - 
încheiat cu  S.C.GETICA OOH S.R.L. şi nr.18/2002 - încheiat cu S.C.EUROMEDIA 
GROUP S.R.L.  până la data  de 30.10.2017; 

                -     modificarea în mod corespunzător a HCL  96/2000, 225/2003, 35/2000, 
77/1997, 208/2003, 196/2001, 161/2015; 

             -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele  
adiţionale de modificare a contractelor de asociere  nr.11/2000 - încheiat cu S.C.NEW 
AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L., nr.10/2000 - încheiat cu S.C.ULTRAVISION 
S.R.L., nr.3/1997 - încheiat cu  S.C.GETICA OOH S.R.L. şi nr.18/2002 - încheiat cu S.C. 
EUROMEDIA GROUP S.R.L. 

 
 Anexăm în copie următoarele: 

- Adresele nr.137498/2015 de la S.C.NEW AGE ADVERTISING AGENCY 
S.R.L., nr.137342/2015 de la S.C. ULTRAVISION  S.R.L.; nr.138507/2015 de la S.C. 
GETICA OOH S.R.L,  nr.137432/2015 de la S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.; 
- Contractele de asociere nr.10/2000,  nr.11/2000, nr.3/1997, nr.18/2002; acte 
adiţionale şi HCL aferente;  

 
      Director Executiv             Şef Serviciu 

  cons. jur. Ionuţ  Gâlea                        Gabriel Smaranda 
 
   



 
               Intocmit, 
               insp. Petrovici Corina 
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