
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 
                      PROIECT 

HOTĂRÂRE NR._____ 
privind prorogarea termenului prevăzut în anexa din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la 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 25.05.2017; 
Având în vedere raportul nr.69550/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu 

prin care se propune prorogarea termenului prevăzut în anexa din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la 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 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată si completată, art.1270, art.1516, art.1523 şi art.1530 Cod 
Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.4 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 prorogarea cu 60 de zile a termenului prevăzut la art.1 din actul 

adiţional nr.2 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat 
între Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION 
GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L., conform actului adiţional 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie si să semneze 
actul adiţional la contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.28/2017. 

.Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi SHANDONG 
NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA 
S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
  PT. PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

        VICEPRIMAR,    Ovidiu MISCHIANU 
                 Mihail GENOIU 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.69550/ 19.05..2017 
 
 

                                                                                                                                 Se aprobă, 
                                                                                                                                 Pt.Primar, 
                                                                                                                                Viceprimar, 
                                                                                                                           MIHAIL GENOIU 

 
 
 

                                                                       R A P O R T, 
 
 
 
 

                  În vederea promovării obiectivului privind construirea de locuinţe, destinate cumpărării, s-a  
concesionat  terenul intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din acte si 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  între Municipiul Craiova si SHANDONG 
NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L. a intervenit contractul de 
concesiune nr.76966/27.05.2014, iar prin actul adițional nr. 1/2014 a fost modificat obiectul contractului 
de concesiune prin diminuarea suprafeței la 19304,43 mp. 
            Proiectul desi a beneficiat de toată susţinerea noastră, prin activitatea de supraveghere a modului 
în care concesionarul si-a executat obligaţiile asumate prin contract, autoritatea locală a semnalat  
întârzieri în execuţia lucrărilor. În atare situaţie, Municipiul Craiova prin Primar, conform art. 21 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările si 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 cunoştinţa 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 .  
        În raport de obligaţiile Consiliul Local al Municipiului Craiova asumate prin Hotărârea 
nr.11/12.01.2017 a Guvernului României care a aprobat modificarea articolului 3 din 
H.G.nr.1052/2013, referitoare la obligaţia de a pune  la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, un 
număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul situat în str. Caracal nr.132, în 
vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, până la data 15 ianuarie 2020  
cât şi de prevederile contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, firma Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L  s-a  obligat 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  
au fost  de acord cu încetarea  contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 precum si cu faptul 
că la data încetării contractului de concesiune, indiferent de împrejurările care conduc la aceasta, 
lucrările de infrastructură consând în construcţiile 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. La aceeasi dată Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, detaliile de 
execuţie precum si autorizaţia de construire se cedezeză , cu titlu gratuit concedentului. 
    Drept urmare prin Hotărârea nr.28/26.01.2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat  modificarea  contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 conform actului adiţional 
prevăzut în anexă şi a împuternicit Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2015, iar pe cale de consecinţă între  
Municipiul Craiova si Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L a fost 
încheiat Actul Adiţional nr.2 la  contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova la nr. 67941/17.05.2017,administratorul 
firmei  Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L în calitate de concesionar 
solicită prelungirea termenului prevăzut la art.1 din H.C.L. nr.28/2017 cu o durată de 60 zile. În temeiul 
solicitării formulează următoarele argumente: 

-Urmare efoturilor susţinute de a găsi o soluţie prin care să se continue şi să  finalizeze proiectul 
reprezentând Ansamblul rezidenţial de locuinţe din Craiova, la începutul acestui an au identificat o 
companie de stat din aceeaşi provincie a ţării şi anume China Railway 14 th Bureau Group Co. Ltd care 
şi-a exprimat întraga disponibiliate de a investi mai departe în acest proiect. 

-Compania China Railway 14 th Bureau Group Co. Ltd.este în deplină procedură de achiziţie a 
pachetului de acţiuni al companiei din Craiova respectiv  Shandong Ningjian Construction Group 
Investment România S.R.L, însă datorită faptului că acest investitor este o firmă cu capital de stat, 
formalităţile de preluare sunt mai numeroase şi necesită timp suplimentar. 
   - Compania China Railway 14 th Bureau Group Co. Ltd. a hotărât să preia acest proiect şi să-l 
finalizeze în maxim 22 luni de la data reînceperii lucrului. 
    - În acest sens Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L a  semnat un acord 
prin  care Compania China Railway 14 th Bureau Group Co. Ltd. a hotărât să cumpere această 
companie precum şi proiectul ţintă al acesteia. 
     - Pentru realizarea acestui lucru în conformitate cu  reglementările  din R.P.Chineză precum şi cu 
practica internaţională trebuiesc executate o serie de proceduri  care durează în mod uzual între 3-4 
luni.Cu toate acestea de la data de 24 martie , dată la care au început demersurile legale şi până în 
prezent  au fost deja realizate 5 din cele 8 proceduri  şi anume: Due diligence financiar, fiscal şi 
legal,evaluare internă şi aprobarea conducerii, precum şi a consiliului de administraţie, negociei purtate 
cu acşionarul companiei-ţintă şi încheierea unui acord provizoriu, semnarea uinui protocol de due 
diligence, audit financiar şi evaluarea activelşor şi demararea procedurilor respective.   
      -  Compania China Railway 14 th Bureau Group Co. Ltd transmite  în nume propriu o cerere  de 
extindere a termenului de execuţie pentru Ansamblul rezidenţial de locuinţe din Craiova pentru a 
finaliza procedurile în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţie şi practica internaţională cât şi 
Scrisoarea de referinţă bancară  şi declaraţia bancară -Certificat de depozit  pentru a face dovada 
bonităţii fiscale a companiei şi capacitatea financiară necesară executprii proiectului.   
 În raport de argumentele invocate de concesionar şi de documentele anexate cu privire la 
solicitatea concesionarului de prelungire a termenului stabilit prin actul adiţional nr.2  la contractul de 
concesiune nr. 76966/27.05.2014, apreciem ca se impune prorogarea termenului cu 60 de zile. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată si completată , art13 lin.6 si 
art.18 alin.2 din contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014, si 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 si lit.b , 
art.45 alin(3) si art.115 alin(1)lit.b propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului al 
Craiova: 
 



 

 

1. Prorogarea cu 60 de zile a termenului prevăzut la art.1 din actul adiţional nr.2 la contractul de 
concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat între Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L., conform actului adiţional 
prevăzut în anexa la prezentul raport. 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie si să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 
3. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr.28/2017. 

  
 
 
 
 
        Director executiv,                                                                                   Vizat de legalitate, 

Cristian Ionuţ Gâlea                                                                            Cons.jur.Isabela Cruceru 
 
 
 
 

                                                                        Întocmit, 
                                                                             Cons. Silvia Nănău 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                  Anexa  
          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
          Direcţia Patrimoniu 
          Nr.           /          .2017 

                                        ACT ADIŢIONAL Nr.3/2017 
la 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  de  d-ul MIHAIL  
GENOIU,Viceprimar, delegat să exercite atribuțiile Primarului Municipiului 
Craiova, în calitate de concedent, pe de o parte 
si 
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 si completată si în conformitate art.1270, art. 1516 , art. 1523,art.1530 Cod Civil si 
prevederile art.13 alin. 4 și 6 și art.18 alin.2  ale contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 se 
încheie prezentul act adiţional după cum urmează: 
Art. 1 Se prorogă cu 60 de zile termenul prevăzut la art.1 din actul adiţional nr.2 la contractul de 
concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat între Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L. 
Art.2 Celelalte prevederi ale actului aditional nr. 2/2017 la contractul de concesiune nr. 76966/2014 
rămân nemodificate. 
Art.3 Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
     CONCEDENT ,                                                                   CONCESIONAR, 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
         prin 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PRIMAR,                                                                                       SHANDONG NINGJIAN 
                                                                                       CONSTRUCTION GROUP                                                                                                                                          
                   INVESTMENT  ROMÂNIA S.R.L. 
Vizat Control Financiar Preventiv 
Director Executiv, 
 
Direcţia Patrimoniu 
Director Executiv, 
 
Vizat pentru legalitate, 
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