
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                       
 PROIECT 

             HOTĂRÂREA NR.___ 
privind  aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2  
 
 

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

Având în vedere raportul nr.139144/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2;  

În conformitate cu prevederile  Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, modificată, Hotărârii 
Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, art.858-873 din Codul Civil, Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003, republicată, privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi completată şi 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 
            În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, 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 contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, şi S.C.CUTURE BY AMC S.R.L., având ca obiect 
terenul proprietatea publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp., 
înscris  Cartea Funciară nr.53383, situat în str.Tabaci, 2, în vederea construrii unei 
pieţe agro-alimentare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. CUTURE BY AMC 
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 

Serviciul Patrimoniu 

NR.139144/18. 09.2015 

                                
                                                                       SE APROBĂ, 

                              
                                                                                       PRIMAR 

                                                                                                LIA OLGUŢA 
VASILESCU 

  

  

  

RAPORT, 

  

  

În  vederea promovării obiectivului ,,construire piaţă agro- alimentară” se 
impunea concesionarea terenului aparţinînd domeniului public al municipiului 
Craiova,  în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383. Astfel 
potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.54/2006 ,privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,propunerea de 
concesionare trebuia să aibă la bază efectuarea unui Studiu de Oportunitate, care 
se  aprobă de către concendent . De asemenea, în baza Studiului de 
Oportunitate,  concedentul elaboreaza  caietul de sarcini şi documentaţia de 
atribuire a contractului de concesiune.  

            În raport de aceste prevederi, prin Hotărârea nr. 
252/29.05.2014,Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat aprobat 
concesionarea,prin licitaţie publică,pe o perioadă de 15 ani, a  terenului 
 proprietatea  publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, 
situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe 
agro- alimentare.  Prin Hotărârea nr.607/27.11.2014 , la art.1 s-a aprobat 
Studiului de Oportunitate,iar  pe baza datelor existente, la art.2 s-a 
aprobat Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului 
de concesiune.  Redevenţa minimă si modul de calcul al acesteia a fost 

aprobată prin Hotărârea nr.439/28.08.2014 ,a Consiliul Local al 



Municipiului Craiova (preţul minim de la care se porneşte licitaţia este de 
3,07 lei/mp/lună- fără TVA) .De asemenea,pentru punerea în aplicare a 
prevederilor hotărârilor mai sus indicate, prin Dispoziţia nr. 
2746/27.02.2015 a Primarului Municipiului Craiova, s-a constituit Comisia 
de evaluare a ofertelor. 

          În vederea atribuirii contractului de concesiune,  având ca 
obiect  terenul  în suprafaţă  de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 
53383  mp, în vederea  construirii unei pieţe agro- alimentare , a fost 
necesară organizarea unei licitaţii publice, aşa cum  a aprobat Consiliul 
Local al Municipiului Craiova prin  H.C.L.nr.252/29.05.2014.Potrivit 
prevederilor art.25 din OUG  nr.54/2006 privind regimul  contractelor de 
concesiune,procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma 
publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 
Având în vedere faptul că,  în urma publicării anunţului pentru  licitaţia din 
data de 25.02.2015, a fost depuse 1  ofertă, în temeiul alin (2) al  actului   
legislativ mai sus invocat, concedentul a fost obligat să anuleze procedura 
şi să organizeze o nouă licitaţie. În atare situaţie  în baza Procesului verbal 
nr. 31963/25.02.2015 şi al Raportului nr.32898/26.02.2015 aprobat de 
Primarul municipiului Craiova, în  conformitate cu art.21din OUG  
nr.54/2006, a fost publicat Anunţul de Anulare a licitaţiei publice  din data 
de 25.02.2015 , precum şi repetarea Anunţului licitaţiei publice privind 
concesionarea , pe o perioadă de 15 ani, a   terenului  în suprafaţă  de 
1241 mp, situat în   str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii 
unei pieţe agro- alimentare ,pentru data de 16.04.2015 . Anunţul a fost  
transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală astfel: 

Anunţul de Anulare a licitaţiei publice :Cotidianul „Cuvântul Libertăţii” 
- 1apariţie, Cotidianul „Evenimentul Zilei”-  1apariţie,Monitorul Oficial al 
României, Partea  aVI-a  , pe site şi la sediul Primăriei municipiului Craiova 

Anunţul de repetare a  licitaţiei publice pentru  data de 16.04.2015 
în: Cotidianul„Cuvântul Libertăţii” , Cotidianul „Evenimentul Zilei”,Monitorul 
Oficial al României, Partea  a VI-a , pe site şi la sediul Primăriei 
municipiului Craiova        

    Având în vedere faptul că,  în urma publicării anunţului pentru 
repetarea  licitaţiei din data de 16.042015, a fost depusă 1  ofertă, în 
temeiul art.27 alin (2) al  actului   legislativ mai sus invocat, concedentul 
are dreptul de a aplica  procedura  negocierii directe pentru atribuirea  
contractului de concesiune.Pe cale de consecinţă , anunţul licitaţiei 
publice-negociere directă  pentru data de 11.06.2015, cu  
nr.65955/04.05.2015 a fost transmis spre publicare astfel: 

-în cotidianul Cuvântul Libertăţii cu adresa nr.65997/04.05.2015 fiind  
publicat în paginile cotidianului Cuvântul Libertăţii  în data de 14.05.2015 , 

       -în cotidianul Evenimentul Zilei cu adresa nr.66013/04.05.2015, 



fiind  publicat în paginile cotidianului  în data de   18.05.2015 

      -în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, cu adresa 
nr.66016/04.05.2015  fiind  publicat la  pagina nr.  3 în data de 14.05.2015. 

       -pe site şi la sediul Primăriei municipiului Craiova cu adresa 
nr.65973/04.05.2015 în intervalul 12.05.2015-11.06.2015. 

    În cadrul procedurii de licitaţie publică-negociere directă,  pentru 
atribuirea   contractului de concesiune  au fost depuse următoarele oferte: 

-Oferta SC CUTURE BY AMC SRL înregistrată cu nr. 
85583/10.06.2015  la ora  12:53 

-Oferta  SC EXFLOR SRL înregistrată cu nr. 85982/11.06.2015  la 
ora  9:30 

     Având în vedere  procesul -verbal de deschidere nr. 
86381/11.06.2015,  procesul verbal nr.96335/30.06.2015 , precum şi 
procesul de evaluare a ofertelor, şi ţinând cont de faptul că ofertanţii nu 
au avut obiecţini la desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie 
publică - Negociere directă şi nu au oferit un  preţ mai mare decât 
maximul ofertat prin negociere, Comisia de evaluare constituită prin 
Dispoziţiei nr.2746/27.02.2015 a  Primarului Municipiului Craiova  a 
hotărât că :  

            Oferta clasată pe primul loc şi declarată câştigatoare a contractului 

de concesiune, având ca obiect  terenul proprietatea  publică a municipiului 

Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr.2, C.F. nr. 53383, în 

vederea construirii unei pieţe agro - alimentare, este cea depusă de către 

ofertantul Dogaru Mihai Cristian – administrator al  S.C. CUTURE BY AMC 

S.R.L. cu o propunere financiară negociată de  14  lei/mp/lună  fără TVA 

lei/mp/lună. 

  Oferta depusă de dl.Zglobiu Claudiu Florin - administrator din 
partea  S.C. EXFLOR S.R.L. cu o propunere financiară negociată de  
9,00  lei/mp/lună  fără TVA  s-a  clasat  pe locul 2. 

Având în vedere procesul-verbal nr.86381/11.06.2015,procesul verbal 
nr.96335/30.06.2015, procesul- verbal nr.101811/09.07.2015,  în conformitate cu 
prevederile din  Documentaţia de atribuire aprobată prin H.C.L. nr.607/27.11.2014  
şi cu  H.C.L. nr.439/28.08.2014 , în vederea ducerii la îndeplinire a H.C.L. 
nr.252/2014 în temeiul  O.U.G. nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică coroborate cu Normele  Metodologice 
din H.G. nr. 168/2007, prin Raportul cu nr.102253/10.07.2015, Primarul 
municipiului Craiova a aprobat ,, Atribuirea  contractului de  concesiune , pe o 



perioadă de 15 ani, a  terenului proprietatea  publică a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii 
unei pieţe agro- alimentare, către  S.C. CUTURE BY AMC S.R.L. cu o propunere 
financiară negociată de  14  lei/mp/lună  fără TVA”. 

Ţinînd cont de  principiile ce stau la baza atribuirii contractelor de 
concesiune, cum ar fi transparenţa, tratamentul egal, libera concurenţă  şi 
în temeiul art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică,care precizează că ,, concedentul are obligaţia de a 
transmite spre publicare în Monotorul Oficial al României,Partea a VI-a , 
un anunţ de atribuirea contractului de concesiune” , a fost  publicat în 
Monotorul Oficial al României,Partea a VI-a în data de 23 iulie 2015, 
ANUNŢUL  DE ATRIBUIRE cu nr.105041/15.07.2015.  

 În conformitate cu prevederile art.39 din OUG 
Nr.54/2006,concedentul are obligaţia de a încheia contractul de 
concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată ca fiind 
câstigătoare. 

De asemenea potrivit 42 din OUG Nr.54/2006, concedentul poate să 
încheie contractul de concesiune numai după   împlinirirea unui termen de 
20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării  referitoare la 
atribuirea contractului de concesiune. 

            În raport de aceste prevederi se elaborează şi se supune 
spre dezbatere Contractul de concesiune  prevăzut în Anexă. Contractul 
de concesiune cuprinde clauzele prevazute în caietul de sarcini şi clauzele 
convenite de păţile contractante, în completarea celor din caietul de 
sarcini, fară a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de 
sarcini. Continutul contractului de concesiune  prezentat, respectă ,  
cadrul  modelului orientativ din Anexa nr.6 a Normelor Metodologice de 
aplicare a  Ordonantei  de Urgentă a Guvernului nr.54/2006 aprobate prin 
H.G. Nr.168/2007. 

            Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  
O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică coroborate cu Normele Metodologice din 
H.G. Nr168/2007,  cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii , cu art.858-873 din Noul Cod Civil, cu art.141 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi  cu 
prevederile art.36 alin.2 lit.c,d coroborat cu alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin.3, 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. Aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect 



concesionarea  terenului   proprietatea  publică a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea 
construirii unei pieţe agro- alimentare,  conform Anexei la prezentul raport. 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 
de concesiune  prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 

  

  

                 Director executiv,                                                              
            

         Cons.jur.  Cristian Ionuţ 
Gâlea                                                           

  

                               
                                                                                    Întocmit,                     

                                                                                                      
                                                                                                                        

cons. Silvia Nănău 
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         Anexa 
 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

                                                     Nr.          /     .2015  
 
 În baza Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, a 
titlului VI – Proprietatea Publică, art.858-875 Cod Civil, a dispoziţiilor art. 61 alin.2 şi 
art. 62  alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
precum şi a art.136 alin. 1, art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată şi modificată, coroborate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.7/1996, republicată, privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară. 
 În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007, 
şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 252 din 29.05.2014 de 
aprobare a concesionarii, urmare a licitaţiei-negociere directă, organizate de concedent, în 
data de 09.07.2015, părţile au convenit încheierea  prezentul contract  privind  
concesionrea terenului în suprafaţă  de 1241mp, situat în intravilanul municipiului 
Craiova, str. Tabaci nr.2, înscris în cartea funciară nr. 53383, în vederea construirii unei 
pieţe agro-alimentare. 
 

Cap.I 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

 Art.1 Prezentul contract de concesiune se încheie între:  
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, judeţul Dolj, cod fiscal 
4417214 reprezentată prin Primar, dna Lia Olguta Vasilescu, în calitate de   
concedent,   pe de o parte,   

 şi  
        S.C.CUTURE BY AMC S.R.L cu sediul în Municipiul Craiova, 
str.Dezrobirii,nr.168,jud.Dolj, 
       CUI: 27392003, înregistrată la ORC sub nr.J16/1042/2010 reprezentată prin 
Dogaru Mihai Cristian, având funcţia de Administrator , în calitate de concesionar, 
pe de alta parte, 

 

 la sediul concedentului din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza,nr. 7 
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Cap.II 
OBIECTUL CONTRACTULUI  

 
       Art.2 - (1) Obiectul contractului îl constituie  terenul, proprietatea  publică a 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în 
vederea construirii unei pieţe agro- alimentare şi identificat  conform anexei nr.1 la 
prezentul contract. 
 (2) Obiectivele concedentului sunt: 
          a) exploatarea eficace, în regim de continuitate, a terenului concesionat. 
      b) utilizarea amplasamentului la potenţial maxim atât din punct de vedere al  
concendentului, Municipiul Craiova, cât şi al concesionarului.   
     c)creşterea calităţii actului de comert, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a 
unei imagini arhitecturale contemporane şi interesante. 
   d)promovarea imaginii zonei şi atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează 
satifacerea unor nevoi ale comunităţii locale precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi 
confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă. 
     e) realizarea unui construcţii împărţită pe funcţiuni, având ca obiectiv important – o 

hală pentru vânzarea produselor agro-alimentare, ce va cuprinde următoarele spaţii: spaţii 

vânzare legume-fructe, zonă administrativă, grupuri sanitare, zonă vânzare flori, zonă 

vânzare ouă, zonă vânzare produse lactate. De asemenea, se vor prevedea  12 spaţii 

comerciale şi unităţi de alimentaţie publică (cat I şi lux) 

    f)pentru accesul persoanelor cu dezabilităţi se va prevedea o rampă cu înclinaţie de 8%. 

     g)construcţia va avea accese pietonale pentru clienţi astfel realizate încât să permită un      

 acces facil spre spaţiile de vânzare . Se vor prevedea accese pentru personal şi 

accese    pentru marfă şi evacuarea gunoiului de pe platforma de depozitare. 

 

  Cap. III 
               DURATA CONTRACTULUI 

 
Art.3 - (1) Durata concesiunii este de 15 de ani, începând cu data semnarii 

contractului. 
(2)Contractul de concesiune poate fi prelungit  pentru o perioadă egală cu cel mult 
jumătate din durata sa iniţială,  cu acordul părţilor prin act adiţional . 
(3)Prelungirea duratei contractului va fi efectuată în urma notificării concesionarului. 
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Cap. IV 
                                      NATURA JURIDICA A BUNURILOR 
                                                          
    Art. 4  Municipiului Craiova îşi  păstrează dreptul de proprietate exclusivă asupra  
terenului ce face obiectul concesiunii. 
   Art. 5 Asupra construcţiei realizate ca efect al concesiunii, părţile convin următoarele: 
 Concesionarul  dobândeşte dreptul de proprietate exclusivă asupra construcţiei şi 
dreptul de a exploata spaţiile din bunul construit pe cheltuială proprie,în condiţiile din 
Caietul de sarcini şi în raport de preţul pentru utilizarea locurilor publice şi private 
dinpieţele municipiului Craiova,pentru anul 2014,aprobat prin Hotărârea nr.785/2013 a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
    Art. 6.  În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele  
categorii de bunuri:  
      a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii, ce revin de plin  
drept, gratuit şi libere de sarcini concedentului la încetarea contractului de 
concesiune.Predarea -primirea se va face pe bază de proces verbal de predare -primire  
între concesionar şi concedent,din care să rezulte restituirea bunului, în mod gratuit şi 
libere de sarcini. 
   1.În derularea contractului de concesiune, bunul preluat de concesionar îl reprezintă  
terenul în suprafaţă de  1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea 
construirii unei pieţe agro- alimentare 
    2. Predarea – primirea terenului se face pe baza de proces -verbal ce se va constitui ca 
anexă  la acest contract. 
    3. Asupra bunurilor rezultate din lucrări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa, pe 
terenul ce face obiectul concesiunii, concesionarul  are dreptul  de a folosi şi de a culege 
fructele bunului  ce face obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit 
de părti prin contractul de concesiune.. 
                                       
      b) Bunurile proprii: bunuri care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de  
către acesta pe durata concesiunii şi care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea 
concesionarului.  

     Bunurile proprii, care aparţin concesionarului rămân in proprietatea 
concesionarului, acesta putând dispune de ele prin vânzare către cei interesaţi. 

 
 

Cap.V 
REDEVENŢA. GARANŢIA. TERMENE DE  PLATĂ 

 
 

Art.7 – (1) Redevenţa  terenului concesionat este cea prevăzută în procesul verbal de 
negociere  nr.101811/09.07.2015 şi în raportul nr. 102253/10.07.2015 de atribuire a 
contractului de concesiune,  respectiv de 14,00lei/mp/lună(fără TVA) 
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   (2) Redevenţa corespunzătoare anul 2015,  reprezentând preţul concesiunii, se va 
achita  de concesionar, după obţinerea autorizaţiei de construire, dar nu mai tîrziu de 
31.12.2015. 

  (3) Începând cu anul 2016 redevenţa anuală se va achita în 2 rate semestriale egale, 
cel mai târziu până în următoarele date: 

- rata   I (redevenţa pentru sem. I) până la data de 31 martie a fiecărui an   
−rata  II (redevenţa pentru sem.II) până la data de 30 septembrie a fiecărui  an. 
(1)Plata redevenţei se face prin virament în contul Municipiului Craiova numărul  

RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova sau prin 
casieria Primăriei Craiova. Cod  de înregistrare fiscală 4417214. 

 (4) Plata garanţiei prevăzute la art. 7 alin (6) se va efectua până cel mai târziu la 
10.11.2015, în contul concedentului RO04TREZ2915006XXX000180 deschis la 
Trezoreria Municipiului Craiova sau prin casieria Primăriei Craiova.  
     (5) Pentru depăşirea termenelor de plată a redevenţei  prevăzute la alin. (2) şi (3, 
concesionarul va plăti majorări de întîrziere de 2% din cuantumul redevenţei neachitate la 
termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorată. În cazul în care actele 
normative referitoare la majorările de întârziere se vor modifica, acestea se vor aplica de 
drept prezentului contract de concesiune. Se consideră întârziere la plata redevenţei 
depăşirea termenului scadent expres prevăzut în contractul de concesiune.Recuperarea 
creanţelor se va face potrivit prevederilor Legii nr.287/2009,privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(6) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 zile de la data semnării 
contractului de concesiune, să depună, cu titlu de garanţie, suma de 104244,00 lei 
(contravaloare redevenţă datorată pe 6 luni), sumă ce va fi utilizată de concedent, dacă este 
cazul,  numai în situaţia în care concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţia privind plata 
preţului concesiunii, a penalităţilor şi eventualelor majorări şi a altor sume datorate de 
concesionar, în baza  contractului de concesiune .  În situaţia în care garanţia nu a fost 
utilizată, aceasta se restituie concesionarului, după finalizarea obiectivului. 

         7)Redevenţa  datorată de concesionar se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori 
de calcul sau modificări ale suprafeţei  obiectului concesiunii. 

 
 

Cap.VI  
DREPTURILE PĂRŢILOR 

         DREPTURILE CONCEDENTULUI 
 

       Art.8 - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze terenul concesionat, să verifice 
stadiul de realizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de 
concesionar  precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea 
obiectului concesiunii. 
           Verificarea prevăzută la alin (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 
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concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune. 
      (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condiţiile prevăzute de 
alin. 1)  

      (3) Concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art.57 

alin 1 lit b din OUG nr.54/2006, respectiv la încetarea  contractului ce poate avea loc, în 

cazul în care interesul naţional sau local o impune. În această situaţie, concedentul va 

notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face 

menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsura. Părţile vor stabili 

cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de 

dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul 

concedentului, dacă  părţile nu stabilesc altfel. 

          

                                   DREPTURILE CONCESIONARULUI 
 
      Art.9 - (1) În temeiul contractului  de concesiune, concesionarul dobandeste dreptul 
de a exploata, pe riscul si pe raspunderea sa, bunul teren, proprietate publica care face 
obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. 

  (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac 

obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părti ,în baza 

H.C.L.nr.607/2014 prin contractul de concesiune. 

      (3)concesionarul va avea dreptul de a exploata  spaţiile din bunul construit pe 
cheltuială proprie, în condiţiile din  caietul de sarcini,  şi în raport de preţul pentru 
utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova ,pentru anul 2014, 
aprobat prin Hotărârea nr.785/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.                            

                                                                                                                                                                  
 

Cap.VII 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

               OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI 
Art.10 (1) Concedentul este obligat să predea concesionarului bunul concesionat, pe 

bază de proces-verbal de predare-primire. 
(2) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 

rezultate din prezentul contract de concesiune,în afară de cazurile prevăzute de lege. 
       (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări 
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de natură a afecta drepturile concesionarului în măsura în care aceste situaţii depind în tot 

sau  în parte de voinţa sa. 

      (4)Concedentul garantează pe concesionar ca bunul concesionat nu este sechestrat, 

scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat. 

OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI 
Art.11 (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de 

continuitate şi de permanenţă a obiectului concesiunii, pe cheltuiala sa, potrivit 
obiectivelor stabilite de către concedent,şi să despăgubească pe concedent pentru pagubele 
produse din culpa sa. 
   (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul concesionatşi să 
păstreze destinaţia sa, aşa cum este prevăzut în  Hotărârile Consiliului Local nr. 252/2014 
şi 607/2014. 
  (3)Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la termenele prevăzute în contract, 
în cuantumul comunicat de concedent, iar în caz de întârziere să achite şi majorările de 
întârziere calculate conform art. 7 alin.(5) din prezentul contract de concesiune. 
  (4) Concesionarul este obligat să obţină prin grija şi pe cheltuiala proprie autorizaţia de 
construire împreună cu avizele necesare, să înceapă construcţia conform Proiectului 
Tehnic şi avizelor legale, în termen de maxim 1 (un) an de la data încheierii contractului 
de concesiune, şi să o finalizeze în termenul valabilităţii autorizaţiei ce construire; 
  (5)Concesionarul este obligat să respecte condiţiile reglementate prin PUZ, autorizatie de 
construcţie, certificatul de urbanism, avizele şi acordurile emise în procedura de autorizare 
referitoare la amplasarea construcţiei pe teren, 
 (6)Concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în 
vigoare cu privire la P.S.I.,a persoanelor fiind  obligat să respecte condiţiile impuse de 
natura bunului concesionat privind siguranţa în exploatare şi protecţia mediului, începând 
cu data preluării bunului până la încetarea contractului de concesiune.Concesionarul are 
obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia 
mediului. 
 (7)Concesionarul este obligat să noteze contractul de concesiune Registrul de publicitate 
imobiliară sau în Cartea Funciară. După indeplinirea operaţiunilor de publicitate 
imobiliară un exemplar al documentaţiei va fi transmis către Primăria Municipiului 
Craiova. 
  (8) La încetarea / rezilierea, din orice cauză, a contractului de concesiune, in termenul 
prevazut de art. 3 alin. 1,  terenul dat în concesiune trebuie să fie predat concedentului, 
liber de constructii si de sarcini. Predarea -primirea se va face pe bază de proces verbal de 
predare -primire  între concesionar şi concedent,din care să rezulte restituirea bunului, în 
mod gratuit, liber de constructii si sarcini. 
  (9)Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite 
de concedent în mod unilateral, potrivit art.9 alin. (2) din prezentul contract de 
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concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.    
 (10)Concesionarul este obligat să comunice concedentului orice modificare privind datele 
sale de identificare, precum şi alte elemente care au apărut pe parcursul derulării 
contractului de concesiune şi au legătură cu acesta.                                     
  (11) Concesionarul are obligaţia de a plăti taxele şi impozitele prevăzute de Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (12) Se interzice subconcesionarea terenului concesionat, sub sancţiunea rezolvirii de 
drept a contractului, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti . 
  (13) Concesionarul are obligaţia să restituie concedentului, în deplină proprietate, libere 
de orice sarcini, bunurile de retur.   
   (14) Concesionarul are obligatia de a urmãri, verifica si supraveghea respectarea 
obligatiilor legale si contractuale de cãtre antreprenorul general, subantreprenorii, 
colaboratorii sau salariaþii proprii, în vederea realizãrii lucrãrilor  de constructii la 
standardele de siguranþã în exploatare si prescriptiilor tehnice în vigoare. 
      
               

Capitolul VIII 

MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 

           Art. 12 Prezentul contract de concesiune se poate modifica numai cu acordul 
părţilor, şi în condiţiile prezentului contract , prin act adiţional. 
 
 

Cap. IX 
 ÎNCETAREA CONTRACTULUI  DE CONCESIUNE 

 
Art.13 - Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 

     
      (1) la expirarea duratei prevăzută în contractul de concesiune, dacă părţile nu convin 
în scris asupra prelungirii în condiţiile prevăzute de lege.În cazul prelungirii contractului 
de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial. 
(2) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia. În 
situatia prevazută, concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral 
contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat 
aceasta măsură. 

 (3) la dispariţia, dintr-o cauza de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul              
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fară plata unei 
despăgubiri; 
        (4) în cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului, de a realiza investiţia-    
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piaţă agro-alimentară, în termenul stipulat de 24 de luni, cu consecinţa preluării investiţiei 
de către concendent şi fără plata de despăgubiri.Concedentul nu va putea fi obligat la plata 
vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare  
 
a imposibilităţii de a realiza investiţia în condiţiile caietului de sarcini şi ale contractului 
de concesiune încheiat. 
        (5)neobţinerea autorizaţiei de construire şi neînceperea investiţiei în termen de cel 
mult un an de la data încheierii contractului de concesiune şi după caz, nefinalizarea  
acesteia în termenul autorizării. 
      (6) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 
unilaterală de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 
    (7) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 
unilaterală de către concedent cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
     (8)prin acordul comun al părţilor. 
      (9) în cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit. 
      (8) în cazul intrarii in faliment şi dizolvarea concesionarului 

 
Cap. X  

REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE  
      

 Art.14 - Contractul de concesiune se reziliază  în următoarele situaţii: 
      (1) Neplata a două rate consecutive din redevenţa duce la rezilierea unilaterală a 
contractului de concesiune din iniţiativa concendentului, cu pierderea garanţiei. Rezilierea 
va opera de plin drept, fără somaţie sau îndeplinirea altor formalităţi judiciare şi fără 
intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu o notificare transmisa concesionarului cu de 30 
zile calendaristice înainte. 
 (2) când se constată că nu au fost respectate obligaţiile contractuale de către 
concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului; 
 (3) când se constată că nu au fost respectate obligaţiile contractuale de către 
concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concedentului;  
 (4) nerespectarea clauzelor prevăzute la art. 11 alin.(12) şi (13)  conduce la 
rezilierea de către concedent a contractului de concesiune.  
     
                                                                Cap XI  

            RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

        Art. 15   Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în  
prezentul contract de concesiune sau executarea necorespunzatoare a acestora atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
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             Cap.XII 
  LITIGII 

      Art.16 (1) Litigiile, controversele şi pretenţiile care se vor naşte din prezentul contract 
de concesiune sau în legătură cu el vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

                  ( 2)  În caz contrar, soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din  executarea 
prezentului contract de concesiune se soluţionează potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările ulteriore. Acţiunea se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribunalului în a cărei jurisdicţie se  află sediul concedentului. 
                                                                  Cap.XIII 

CLAUZE SPECIALE 
Art. 17 (1) La încetarea / rezilierea din orice cauză a contractului de concesiune, 

bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate 
astfel:                                                                                                                                                                                                                                                                       
 a) bunuri de retur, revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini concedentului; 
 b) bunuri proprii care au aparţinut concesionarului rămân în proprietatea acestuia.     
 (2) In cazul prelungirii contractului in conditiile art.  3 alin. 2, la expirarea 
termenului, terenul dat în concesiune trebuie să fie predat concedentului, liber de 
constructii si de sarcini. Predarea -primirea se va face pe bază de proces verbal de predare -
primire  între concesionar şi concedent,din care să rezulte restituirea bunului, în mod 
gratuit, liber de constructii si sarcini. 
          (3) Pe durata concesiunii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru care 
s-a încheiat contractul fără avizul scris al concendentului. 

        (4) Redevenţa stabilită prin contractul de concesiune precum şi majorările de  întârziere 
stabilite conform legislaţiei în vigoare, constituie creanţă bugetară certă, lichidă şi 
exigibilă provenită dintr-un raport juridic contractual, iar în cazul neachitării acestora la 
termenele stabilite la art.7 alin.(2) şi (3) coroborat cu art. 14 alin.(1) din prezentul contract 
de concesiune, acestea devin titlu executoriu care se transmit la Direcţia de Impozite şi 
Taxe în vederea executării silite a concesionarului în condiţiile prevăzute de O.G. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

          (5) Dispoziţiile prezentului contract de concesiune se completează cu prevederile 
Noului Cod Civil, cu reglementările legale în vigoare referitoare la concesiuni şi cu 
reglementările fiscale în materie.   

          Art. 18 (1) Realizarea investiţiei -piaţă agro-alimentară, pe terenul ce face obiectul 
prezentului contract se va face numai pe baza unui proiect legal, pentru care s-a obţinut 
autorizaţia de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile 
Legii nr.  50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
modificată şi completată. 

(2)Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea 
investitiei -piaţă ago-alimentară cad in sarcina concesionarului. 

(3)Toate lucrarile privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente şi  
obţinerea avizelor şi acordurilor de la deţinătorii acestora cad in sarcina concesionarului. 
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(4) Introducerea  de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea    
prevederilor  contractului  de concesiune  se  poate face numai  prin act  adiţional  încheiat  
între  părţile  contractante  şi  aprobat  prin  Hotărâre a Consiliului Local al municipiului 
Craiova. 

(5)Concendentul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să urmărească mersul 
lucrărilor de construcţii în vederea respectării autorizaţiei de construire. 

       
Cap.XIV 

FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 
 

       Art. 19 Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, 
fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut 
invincibilă şi absolut imprevizibilă intervenită după încheierea prezentului contract, de 
natură a împiedica executarea în tot sau în parte a acestuia. 
      Art. 20  Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, 
cu obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi producerea evenimentului, în termen de 
15 zile de la apariţia acestuia. Lipsa notificării evenimentului decade partea care invocă 
forţa majoră din dreptul de a fi exonerată de răspundere. 
     Art. 21 În cazul în care evenimentul sau împrejurările care conduc la suspendarea  
executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, oricare 
dintre părţi poate cere rezoluţiunea contractului, fără somaţie şi punere în întârziere şi 
fără a se putea pretinde daune interese. 
     Art. 22 Sunt considerate ca forţă majoră în sensul art. 20 împrejurări ca: război,    
revoluţie, cutremur, embargou, etc. 
    Art. 23  Prin cazul fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la 
producerea prejudiciului, care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 
intrunesc caracteristicile forţei majore.  

 
Cap. XV 

LEGEA APLICABILĂ. CORESPONDENŢĂ ŞI NOTIFICĂRI 
         
      Art.24 Prezentul contract este guvernat de legea română. 
   Art. 25. Orice notificare comunicată de oricare dintre părţi în baza prezentului contract, 
va fi considerată valabilă dacă a fost făcută în scris, semnată şi certificată de reprezentantul 
legal şi trimisă celeilalte părţi cu confirmare de primire, la adresele consemnate în 
Capitolul I al prezentului contract de concesiune. 
      Art. 26 Prezentul contract de concesiune este asimilat actului administrativ conform 
Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Cap. XVII  
DISPOZIŢII  FINALE 
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         Art.27 Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte  contractantă. 

Art.28 Anexele 1 – 5  fac parte integrantă din prezentul contract de concesiune si 
sunt identificate ca:  
   Anexa nr.1-  documentatia cadastrala înscrisă în Cartea Funciară nr.53383 
 Anexa nr.2 -Hotărârea Consiliului Local nr. 252/2014 prin care se aprobă concesionarea 
prin licitaţie publică a terenului ce face obiectul prezentului contract de concesiune;  
 Anexa nr.3-Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2014/2014 prin care se aprobă însuşirea 
raportului de evaluare privind determinarea valorii redevenţei terenului în suprafaţă de  
1241 mp şi stabilirea valorii de pornire a redevenţei; 
 Anexa nr.4 -Procesul verbal de negociere a redevenţei nr. 101811/2015;  
 Anexa nr.5-Raport nr.102253/2015 de analizare a ofertei şi atribuire a contractului 
concesiune către  S.C. CUTURE BZ AMC S.R.L. 
            
 
 
                       CONCEDENT,                                            CONCESIONAR,    
   
             MUNICIPIUL CRAIOVA                       S.C. CUTURE BZ AMC S.R.L.
                                                                                      
                                 PRIMAR,                          ADMINISTRATOR,                                                                                                                                                   
           LIA OLGUŢA VASILESCU                               DOGARU MIHAI CRISTIAN 
         
                                                                  
     Vizat                                                                                                    
  Control Financiar Preventiv                                                                                                  
  Director Executiv    

                        Nicolae Pascu            
                  
                                    
               Direcţia Patrimoniu,       
                   Director Executiv                 
         cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea        
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