
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                              
                      PROIECT 

       
        HOTĂRÂRE NR._____ 

privind constatarea încetării de drept, începând cu data de 01.08.2017, a 
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 31.08.2017; 
          Având în vedere raportul nr.110871/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune constatarea încetării de drept, începând cu data de 01.08.2017, 
a 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.1321, art.1516, art.1523 şi art.1530 
Cod Civil; 

Potrivit art.2 şi art.4 din actul adiţional nr.2 al contractului de concesiune nr. 
76966/27.05.2014; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, 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 constată încetarea de drept, începând cu data de 01.08.2017, a 
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. 

.Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
                     INIŢIATOR,                                                             AVIZAT, 
                       PRIMAR,                                                           PT. SECRETAR, 
                   Mihail GENOIU                                                 Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. inreg. 110871/11.08.2017 

     
 
 

                Se aproba,   
    

           Primar 
            Mihail Genoiu 

 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 În vederea promovării obiectivului privind construirea de locuinţe, destinate cumpărarii s-a 
concesionat terenul intravilan in suprafaţă de 68.288 mp din acte si 67.511 mp din masurători, situat 
în Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 132, inscris in Cartea Funciara nr. 214726, identificat cu 
număr cadastral 214726. 
 Astfel, potrivit prevederilor OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică  între Municipiul Craiova şi SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION 
GROUP INVESTMENT ROMANIA SRL a intervenit contractul de concesiune nr. 
76966/27.05.2014, iar prin actul adiţional nr. 1/2014 a fost modificat obiectul contractului de 
concesiune prin diminuarea suprafeţei la 19304,43 mp. 
 Proiectul deşi a beneficiat de toata susţinerea noastră, prin activitatea de supraveghere a 
modului în care concesionarul şi-a executat obligaţiile asumate prin contract, autoritatea locala a 
semnalat întârzieri în execuţia lucrărilor. În atare situaţie, Municipiul Craiova prin Primar, conform 
art. 21 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în calitate de concedent, în temeiul art. 1516 coroborat cu art 1423 Cod 
Civil raportat la art 26 din contractul de concesiune nr 76966/27.05.20174 a formulat 
NOTIFICAREA nr. 47338/15.03.2016 prin care se aducea la cunostiinţă firmei  SHANDONG 
NINJIAN ROMANIA SRL că sunt de drept în întârziere în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014. 
 În raport de obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Craiova asumate prin  Hotărârea nr. 
11/12.01.2017 a Guvernului României care a aprobat modificarea art. 3 din HG nr. 1052/2012, 
referitoare la  obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, un număr de 250 
unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul situat in str. Caracal nr. 132 în vederea 
cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale până la data de 15 ianuarie 2020 cât 
şi prevederile contractului de concesiune nr. 76966/27.05.2014, firma  SHANDONG NINJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA SRL s-a obligat ca până la data de 
31.05.2017 să facă dovada, cu extras de cont, ca deţine suma necesara continuării investiţiei, 
suma fiind cea estimata la data obţinerii autorizaţiei de construire. În cazul nerespectării 
acestei obligaţii,  SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT 
ROMANIA SRL prin reprezentanţii acesteia, au fost de acord cu încetarea contractului de 
concesiune nr. 76966/27.05.2014 precum şi faptul că la data încetării contractului de 
concesiune, indiferent de împrejurările care conduc la aceasta, lucrările de infrastructura 
constând în construcţii edficate de concesionar, în stadiul fizic existent, precum şi investiţia 
realizată de către concesionar va fi preluata de către concedent în proprietate, în mod gratuit. 



La aceeaşi dată Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, detaliile de execuţie precum şi 
autorizaţia de construire se cedeaza, 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 sa semneze 
actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr. 76966/27.05.2014, iar pe cale de 
consecinţă între Municipiul Craiova şi  SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION GROUP 
INVESTMENT ROMANIA SRL a fost încheiat Actul Adiţional nr. 2 la contractul de concesiune 
nr. 76966 din 27.05.2014. 
 Prin adresa înregistrata la Primăria Municipiului Craiova la nr. 67974/17.05.2017 
administratorul firmei  SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT 
ROMANIA SRL în calitate de concesionar solicită prelungirea termenului prevazut la art. 1 din 
HCL nr. 28/2017 cu o durata de 60 zile. Urmare a acestei solicitari prin HCL nr. 209/2017 s-a 
aprobat prorogarea cu 60 de zile a termenului prevazut la art. 1 din actul adiţional nr. 2 la contractul 
de concesiune 76966/27.05.2014 încheindu-se în acest sens Actul Adiţional nr. 3/2017 la 
contractul de concesiune nr. 76966 din 27.05.2014 . 
 Pe data de 31.07.2017 concesionarul  SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION GROUP 
INVESTMENT ROMANIA SRL solicită acordarea unui nou termen pentru îndeplinirea obligaţiei 
prevazută la art. 1 din actul adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 
solicitare respinsă motivat de faptul ca nu a fost intreprinsa de catre concesionar nici o masura 
concreta pentru asigurarea finantarii si finalizarii investitiei si orice prorogare a termenulu  anterior 
convenit ar fi dus  la imposibilitatea finalizarii proiectului. Pe cale de consecinţă în data de 
01.08.2017 concesionarul a fost notificat de încetarea de drept a contractului nr. 76966/27.05.2014 
pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzută de art. 1 din actul adiţional nr. 2/2017 la contractul de 
concesiune nr. 76966/27.05.2017astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr 3/2017 al 
aceluiasi contract de concesiune nr. 76966/27.05.2014, solicitandu-se totodata ca incepand cu data 
de 02.08.2017 sa se procedeze la predarea bunurilor mentionate in art. 3 alin 3 din actul aditional nr. 
2/2017 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014. Astfel in data de 09.08.2017 a fost 
finalizată predarea de către concesionar către concedent atat a bunurilor ce făceau obiectului art. 3 
alin. 3 din actul adiţional nr. 2  din contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014,   cât şi a 
terenului in suprafata de 19.304,34 mp situat in Municipiul Craiova. Str. Caracal, nr. 132 ce a facut 
obiectul contractului de concesiune nr 76966/27.05.2014 astfel cum a fost modificat prin actele 
aditionale ulterioare. 
 Conform art. 13 alin. 4 din contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014, acesta încetează 
în cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului, de a realiza obiectivul locuinţe colective 
cu regim mare de înălţime, în termenul de valabilitate al autoririzaţiei de construire, contractul de 
concesiune încetând cu consecinţa preluării investiţiei de către concedent şi fără plată de 
despăgubiri.În detalierea acestei clauze contractuale părţile au stabilit prin actul adiţional nr. 2/2017 
la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014, un termen limită până la care concesionarul să 
facă dovada capacităţii financiare pentru a realiza obiectivul termen modificat prin actul adiţional 
nr. 3/2017 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014. Consecinţa nerespectării de către 
concesionarul SHANDONG NINJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA 
SRL a termenului, convenţional stabilit de cele două părţi, atrage încetarea de drept a contractului 
de concesiune nr. 76966/27.05.2014, precum şi preluarea bunurilor menţionate la art. 3 alin 1 din 
actul aditional nr. 2/2017 al aceluiaşi contract.  
 În raport cu starea de fapt prezentată sunt incidente prevederile art. 1321 Noul Cod Civil 
conform cărora „contractul încetează , în condiţiile legii, prin executare, acordul de voinţă al 
părţilor, denunţarea unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau după caz neindeplinirea 

condiţiei imposibilitate fortuită de executare precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege”. În 
situaţia de faţă, sunt incidente ca şi cauze de încetare a contractului atât expirarea termenului stabilit 
de comun acord de către cele două părţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, cât şi acordul de 
voinţă al părţilor ţinând seama de faptul că, consionarul  SHANDONG NINJIAN 



CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA SRL şi-a exprimat inclusiv în formă scrisă 
prin adresa nr.107291/04.08.2017 acordul pentru încetarea contractului şi predarea către concedent 
a bunurilor menţionate la art. art. 3 alin1din actul adiţional nr.2/2017 al contracului de concesiune 
nr. 76966/27.05.2014. 
 Faţă de cele prezentate in conformitate cu prevederile OUG nr 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată si completată, art. 2 si art. 4 din 
actul  aditional nr. 2  la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014, art 1270, art. 1321, art. 
1516, art. 1523, art. 1530 din Noul Cod Civil, in 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) din Legea nr. 215 /2001 privind 
administratia publica localas republşicata cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 

1. 1. Se constată  încetarea de drept începând cu data de 01.08.2017 a contractului 
de concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi SHANDONG NINJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA SRL. 
 
 
 
 Director executiv, 
       Ionut Cristian Galea      
              Vizat pentru legalitate 
            Cons. Jur. Alexandra Bianca Beldea 
 
 
           
 
 
                          Intocmit, 
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