
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                  

                      PROIECT             

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998, 

încheiate între Municipiul Craiova şi S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 

  Având în vedere raportul nr.175212/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998, încheiate între 
Municipiul Craiova şi S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.; 

  În conformitate cu prevederile art. 238 alin.1, art. 250 alin. 1 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată şi art.233-235 din Codul Civil; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. 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 aprobă modificarea contractului de concesiune nr.7/1992 încheiat între 
Municipiul Craiova şi  S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 450 mp,  situat în municipiul Craiova, str. Nicolaescu 
Plopşor, nr.2A,  în sensul schimbării părţii contractante S.C. BCR Real Estate 
Management S.R.L., cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

 Art.2.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.161/1998 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 407,51 mp,  situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.4, în 
sensul schimbării părţii contractante S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., cu 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de   
modificare a contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998. 

 Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile   Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/1992, nr.198/1997 şi 
nr.94/2012. 

   Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

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

 



                                                                                        
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 Se aprobă 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                            Primar, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                 Mihail GENOIU             
Nr. 175212/07.12.2017 
 
 

Raport 
privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi  

161/1998  încheiate între Municipiul Craiova şi BCR Real Estate Management S.R.L. 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/1992 s-a aprobat 
concesionarea către Banca Română de Comerţ Exterior S.A. a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 450 mp  situat în Craiova, str. 
N. Plopşor, nr.2A(fost nr.2). În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Banca Română de Comerţ Exterior S.A., pentru o perioadă de 50 
ani, contractul de concesiune nr.7/1992.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 198/1997 s-a aprobat 
concesionarea către Banca Română de Comerţ Exterior S.A. a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 407,51 mp,  situat în Craiova,   
str. Olteţ, nr.4(fost Olteţ, nr.8). În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Primăria 
Municipiului  Craiova şi Banca Română de Comerţ Exterior S.A., pentru o perioadă de 50 
ani, contractul de concesiune nr.161/1998.  
 Ulterior, prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 94/2012 s-a 
aprobat modificarea celor două contracte de concesiune nr. 7/1992 şi respectiv 161/1998 în 
sensul schimbării părţii contractante Banca Română de Comerţ   Exterior  S.A.  cu    S.C. 
BCR Real Estate Management S.R.L., ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate de 
către S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. asupra imobilelor situate pe terenurile ce 
fac obiectul celor două contracte de  concesiune.  Astfel,  între  Municipiul Craiova  şi  
S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. au fost încheiate actele adiţionale nr.1/2013 la 
contractul de concesiune nr.7/1992 şi respectiv nr.1/2013 la contractul de concesiune nr. 
161/1998. 
 Facem menţiunea că, pe toată perioada în care cele două contracte s-au aflat în 
derulare, titulara acestora a achitat de fiecare dată, la termen redevenţa comunicată şi 
datorată autorităţii locale. 
  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.20222/2017 S.C. 
BCR Real Estate Management S.R.L.  notifică asupra fuziunii prin absorţie  între Banca 
Comercială Română S.A. şi BCR Real Estate Management S.R.L. şi asupra transferului 
contractelor de concesiune nr. 7/1992 şi respectiv nr. 161/1998 de la BCR Real Estate 
Management S.R.L. către Banca Comercială Română S.A. În acest sens, Banca 
Comercială Română S.A. ataşează Încheierea Tribunalului Bucureşti nr.17/2017 prin care 



s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind fuziunea prin absorţie 
dintre Banca Comercială Română S.A., în calitate de societate absorbantă şi BCR REAL 
ESTATE MANAGEMENT, în calitate de societate absorbită, certificatul de radiere al 
BCR Real Estate Management S.R.L. şi certificatul de înregistrare menţiuni pentru Banca 
Comercială Română S.A.   
 Conform prevederilor art. 238 alin 1 şi art. 250 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, prin fuziunea prin absorţie societatea absorbantă, 
respectiv Banca Comercială Română S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile societăţii 
absorbite, respectiv BCR Real Estate Managenent S.R.L, prin transmiterea universală a 
activelor şi pasivelor acesteia din urmă, precum şi a raporturilor cu terţii. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, tinând cont de art. 36 alin 2 lit c, alin 5 lit 
a, art. 45 alin.3, art. 115 alin. 1 lit.b şi art. 123 alin 1 din Legea 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.1, art. 250 
alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi cu art. 10 din 
contractul de concesiune nr. 7/1992 şi art. 10 din contractul de concesiune nr. 161/1998,  
propunem spre analiză şi aprobare: 
− modificarea contractului de concesiune nr.7/1992 încheiat între Municipiul Craiova şi  

S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 450 
mp,  situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.2A,  în sensul schimbării părţii 
contractante S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. cu BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. 

− modificarea contractului de concesiune nr.161/1998 încheiat între Municipiul Craiova şi 
S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 
407,51 mp,  situat în Craiova, str. Olteţ, nr.4, în sensul schimbării părţii contractante 
S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
S.A. 

− modificarea în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.27/1992,  nr. 198/1997 şi respectiv nr. 94/2012;  

− împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare la contractele de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998; 

 
 
 
        Director Executiv                                                  Vizat ptr. legalitate, 
               Cristian  Ionuţ Gâlea                                                Direcţia juridică 

                                                                       cons. jur. Alexandra Bianca Beldea 
 
 
 
 

                              Întocmit, 
                                        insp. Mihaela Stroe 
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