
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   PROIECT 
 
                                                   HOTĂRÂREA NR.______ 

privind prelungirea duratei 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 
26.10.2017; 

   Având în vedere raportul nr.141046/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei 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  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.3/1997 - încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.GETICA OOH S.R.L., nr.18/2002 - încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. şi nr.10/2000 - 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ULTRAVISION 
S.R.L., până la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de 
publicitate, dar nu mai târziu de 31.01.2018. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de asociere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzăror 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 330/2015. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY 
S.R.L., S.C. GETICA OOH S.R.L., S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. şi S.C. 
ULTRAVISION S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,                PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU                  Ovidiu MISCHIANU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr. 141046/12.10. 2017                                                                 
 
                                                                               
                                                                                                 Se aprobă 
                                                                                                  PRIMAR   
                                                                                          MIHAIL GENOIU 
 
 
 
 

RAPORT  
privind prelungirea duratei contractelor de asociere ce au ca obiect amplasarea 

şi exploatarea panourilor publicitare   
 

        Municipalitatea are încheiate cu 4 societăţi contracte de asociere pentru 
exploatarea si amplasarea mijloacelor de afişaj şi reclamă pe terenul aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, după cum urmează: 
 -Contractul de asociere nr. 11/2000 încheiat cu S.C. NEW AGE 
ADVERTISING AGENCY S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr. 34/2000 pentru un număr 
de 44 panouri; 
 -Contractul de asociere nr. 3/1997 încheiat cu S.C. DOCKVIEW MEDIA 
S.R.L., modificat ulterior  în baza  H.C.L. nr. 17/2002 ca urmare a cesionării 
drepturilor şi obligaţiilor contractuale către S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. 
Ulterior S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin H.C.L.     
nr. 147/2004 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale către S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA S.R.L. (urmare a vânzării panourilor publicitare către 
aceasta din urmă). În anul 2013, prin H.C.L. nr. 84/2013 s-a aprobat schimbarea 
denumirii societăţii comerciale din S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L. în 
S.C. GETICA OOH S.R.L. Actualul asociat are amplasat pe domeniul public şi 
privat al Municipiului Craiova un număr de 45 panouri publicitare; 
 - Contractul de asociere nr. 18/2002 încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP 
S.A. în baza H.C.L. nr. 196/2001 pentru un număr de 64 panouri; 
 - Contractul de asociere nr. 10/2000 încheiat cu S.C. FIRST MEDIA 
INTERNATIONAL S.A., modificat ulterior în baza  H.C.L.  nr. 132/2002 ca urmare 
a cesionării drepturilor şi obligaţiilor către S.C. ULTRAVISION S.R.L. În prezent 
S.C. ULTRAVISION S.R.L. deţine un număr de 7 amplasamente ocupate cu 
panouri publicitare.  
  Prin H.C.L. nr. 330/2015 s-a aprobat prelungirea până la data de 31.10.2017  
a celor 4 contracte de asociere, încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr. 21/2015 
cu S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L., Actul adiţional nr 28/2015 



 

cu S.C. GETICA OOH S.R.L., Actul adiţional nr. 17/2015 cu S.C. EUROMEDIA 
GROUP S.A. si Actul adiţional nr. 22/2015 cu SC ULTRAVISION SRL. 
 Analizând modul de derulare al acestor contracte de asociere facem 
următoarele precizări: 

1. Toate cele 4 societăţi au avut o conduită contractuală de excepţie, au 
achitat datoriile către autoritatea locală conform clauzelor stabilite prin 
contractul de asociere; 

2. Au manifestat permanent receptivitate faţă de autoritatea locală, în sensul 
că au pus la dispoziţia acesteia o parte din panourile publicitare care în 
anumite perioade erau nedecorate, 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 
importantă sursă de venit pentru bugetul local. 

Conform Legii nr. 154/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, autorităţile 
administraţiei publice locale în termen 180 de zile vor asigura elaborarea ori, după 
caz actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, 
identificarea amplasamentelor pe domeniul public şi privat al autorităţii locale pe 
care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum şi aducerea acestora la 
cunoştinţa publicului. 
 Prin adresele nr. 129743/2017, 126845/2017, 128123/2017 şi nr.130416/2017 
societaţile solicită prelungirea contractelor de asociere. 
 Având în vedere prevederile contractuale, potrivit cărora prelungirea duratei 
se poate face la expirarea termenului, cu acordul părţilor prin încheierea unui act 
adiţional şi cele menţionate mai sus  propunem spre aprobare următoarele: 

- prelungirea contractelor de asociere nr. 11/2000-încheiat cu S.C. NEW 
AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L.,  nr. 3/1997-încheiat cu S.C. 
GETICA OOH S.R.L., nr. 18/2002-încheiat cu S.C. EUROMEDIA 
GROUP S.A. şi nr. 10/2000-încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L., până 
la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de 
publicitate, dar nu mai târziu de 31.01.2018. 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actele 
adiţionale pentru prelungirea contractelor de asociere nr. 11/2000-încheiat 
cu S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L.,  nr. 3/1997-
încheiat cu S.C. GETICA OOH S.R.L., nr. 18/2002-încheiat cu S.C. 
EUROMEDIA GROUP S.A. şi nr. 10/2000- încheiat cu S.C. 
ULTRAVISION S.R.L., dar nu mai târziu de 31.01.2018. 

- modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 330/2015. 
Anexăm în copie: 
- contractele de asociere nr. 11/2000, 3/1997, 18/2002, 10/2000; 
- Actele adiţionale nr. 21/2015, nr. 28/2015, nr. 17/2015 şi nr. 22/2015; 
 



 

- adresele nr. 129743/2017 depusă de S.C. NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L., nr. 126845/2017 depusă S.C. GETICA OOH S.R.L.,            
nr. 128123/2017 de la S.C. EUROMEDIA  GROUP S.A. si nr. 
130416/2017 depusă de S.C. ULTRAVISION S.R.L. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Director executiv                                              Vizat ptr. legalitate, 
        Ionuţ Gâlea                                                     Direcţia juridică 
         Cons. jur. Alexandra Bianca Beldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                Întocmit, 
           Insp.Felicia Toma 
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