
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 

                                       PROIECT     
      

           HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat 
între Municipiul Craiova şi  Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.178005/2021, raportul nr.183111/2021 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.183186/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul 
Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj); 

     În conformitate cu prevederile art.108, art.327, art.354, art.355 şi art.362 alin.1 
şi alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

     Potrivit prevederilor art.10 din contractul de concesiune nr.43/01.04.1994; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu art.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
    Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994, încheiat 

între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj), ce are ca obiect 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
220 mp., situat în str. Nicolaescu Plopşor, nr.4, după cum urmează: 
a) art.8 din contract se modifică şi va avea următorul conţinut: 
     „Concesiunea poate înceta la expirarea termenului, prin retragere şi 
denunţare unilaterală de către concedent, în condiţiile stabilite prin Anexa 3 la 
contract.”; 
b) art.6 din Anexa 3 la contract se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent a 
contractului. 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 măsură.” 

 



 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de           

modificare a contractului de concesiune nr.43/01.04.1994. 
    Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
                                                                                        

 
 
 

                INIŢIATOR,   AVIZAT, 
                   PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              
Direcţia Patrimoniu                                                                                
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr. 178005/07.10.2021
                                                                         
                                                               
                            
                                                                    

Referat de aprobare
     la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 43/1994 încheiat
între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator Oficiul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară (O.C.P.I. ) Dolj

Între  Municipiul  Craiova  şi  Statul  Român  reprezentat  de  Administrator  Oficiul  de
Cadastru şi  Publicitate Imobiliară (O.C.P.I  )  Dolj este în derulare contractul  de concesiune
nr.43/01.04.1994,  ce  are  ca  obiect  terenul,  aparţinând  domeniului  privat  al  municipiului
Craiova, în suprafaţă de 220 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr.4, pe care este
edificată  (parţial)  construcţia  înscrisă  în  cartea  funciară  209134-C1  Craiova,  ce  are  ca
proprietar Statul Român.

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.168709/2021 Oficiul
de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Dolj  solicită  modificarea  contractului  de  concesiune
nr.43/1994,  în  sensul  înlocuirii  clauzei  contractuale  privind  încetarea  contractului  prin
răscumpărare. Solicitarea O.C.P.I.  Dolj are la bază impedimentele întâmpinate în efectuarea
demersurilor legale de includere a construcţiei, mai sus menţionată, în inventarul bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al Statului Român.

Având în vedere cele menţionate,  în conformitate cu prevederile  art. 10 din contractul
de concesiune, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3
lit.g,  art.  327,  art.  354  şi  art.  355,  art  362  alin.  1  şi  alin.  3  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a
Guvernului  nr.57/2019 privind  Codul  Administrativ, este  necesară  şi  oportună  promovarea
proiectului  de  hotărâre  privind modificarea  contractului  de  concesiune  nr.43/1994  încheiat
între  Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Dolj, ce are ca obiect terenul aparţinând
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 220 mp, situat în  str. Nicolaescu
Plopşor, nr.4, în sensul modificării art. 8 din contractul de concesiune şi art. 6 din Anexa 3 la
contract.

         Primar,
      Lia-Olguţa Vasilescu

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu,
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                Victor Costache

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 183186    / 13.10.2021 

 
                       RAPORT DE AVIZARE 

  Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 178005/07.10.2021, 
- raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 

183111/14.10.2021 prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 
43/1994, încheiat între Municipiului Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Dolj; 

- prevederile art. 10 din contractul de concesiune „modificarea prezentului contract 
se poate face numai prin acordul părţilor”, ţinând cont de art. 108, art.129 alin. 2 lit. c, 
alin.6 lit. b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit. g, art. 327, art. 354 şi art. 355, art 362 alin. 1 şi alin. 
3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu modificările şi completările ulterioare 

   

AVIZAM FAVORABIL 

  raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
183111/14.10.2021, prin care se propune: 

1. modificarea contractului de concesiune nr. 43/01.04.1994 încheiat între 
MUNICIPIUL CRAIOVA şi STATUL ROMÂN reprezentat de ADMINISTRATOR – 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ (O.C.P.I.) DOLJ, ce 
are ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
220 mp, situat în str. Nicolaescu Plopşor, nr. 4, după cum urmează: 
 - Se modifică art. 8 din contract şi va avea următorul conţinut:  
 „Art. 8. Concesiunea poate înceta la expirarea termenului, prin retragere şi denunţare 
unilaterală de către concedent, în condiţiile stabilite prin Anexa 3 la contract.” 

- se modifică art. 6 din Anexa 3 la contract, care va avea următorul conţinut: 
  „Art.6. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent a contractului. 
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 măsură.” 
 2. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 43/01.04.1994, conform punctelor mai sus 
menţionate. 
 
          Director Executiv,                                         Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea           Imi asum responsabilitatea privind                                                                                    
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          legalitatea actului  administrativ                                         

          Semnătura:                                                                          Semnătura: 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 183186    / 13.10.2021 

 
                       RAPORT DE AVIZARE 

  Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 178005/07.10.2021, 
- raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 

183111/14.10.2021 prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 
43/1994, încheiat între Municipiului Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Dolj; 

- prevederile art. 10 din contractul de concesiune „modificarea prezentului contract 
se poate face numai prin acordul părţilor”, ţinând cont de art. 108, art.129 alin. 2 lit. c, 
alin.6 lit. b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit. g, art. 327, art. 354 şi art. 355, art 362 alin. 1 şi alin. 
3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu modificările şi completările ulterioare 

   

AVIZAM FAVORABIL 

  raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
183111/14.10.2021, prin care se propune: 

1. modificarea contractului de concesiune nr. 43/01.04.1994 încheiat între 
MUNICIPIUL CRAIOVA şi STATUL ROMÂN reprezentat de ADMINISTRATOR – 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ (O.C.P.I.) DOLJ, ce 
are ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
220 mp, situat în str. Nicolaescu Plopşor, nr. 4, după cum urmează: 
 - Se modifică art. 8 din contract şi va avea următorul conţinut:  
 „Art. 8. Concesiunea poate înceta la expirarea termenului, prin retragere şi denunţare 
unilaterală de către concedent, în condiţiile stabilite prin Anexa 3 la contract.” 

- se modifică art. 6 din Anexa 3 la contract, care va avea următorul conţinut: 
  „Art.6. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent a contractului. 
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 măsură.” 
 2. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 43/01.04.1994, conform punctelor mai sus 
menţionate. 
 
          Director Executiv,                                         Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea           Imi asum responsabilitatea privind                                                                                    
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          legalitatea actului  administrativ                                         

          Semnătura:                                                                          Semnătura: 
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