
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                     
                                                                         PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _______  
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect 

terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 

prestări servicii 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 

Având în vedere raportul nr. 178689/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect 
terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
situate în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi;  
 În conformitate cu prevederile art.7 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi 
art.56 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 şi Legii 
Poliţiei Locale nr.155/2010; 

 În temeiul art. 36 alin.2  lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin.3, 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 concesiune, având ca obiect 
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, situate în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 
31.03.2013. 

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

Art.3. Se aprobă desfiinţarea construcţiilor provizorii identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.03.2013, 
pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Impozite şi Taxe şi Poliţia Locală Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 

  Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  
Serviciul  Evidenţa şi Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, a Contractelor şi Autorizărilor                                        
Nr. 178689/________2012 

                                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

Raport 
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune  

ce au ca obiect terenurile situate în Craioviţa Nouă – zona Bigul Vechi 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2001 (anexată) 

s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri ce aparţin domeniului 
privat al municipiului, în vederea amplasării unor construcţii provizorii cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. Astfel, în urma licitaţiei organizate în 
acest scop, printre câştigători s-au aflat următoarele persoane fizice sau juridice, care 
ulterior au încheiat contracte de concesiune cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
astfel : 

 Poz.1.- cu S.C. SEVEN BUSSINES S.R.L. s-a încheiat contractul de concesiune 
nr.217/2002 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale nr.1/2004 şi 2/2011, în baza 
H.C.L. nr.25/2004, H.C.L. nr.174/2004 şi 409/2010, pentru terenul în suprafaţă de 42,0 
mp situat în Craioviţa Nouă,  zona Bigul Vechi. Durata aprobată pentru încheierea 
contractului este de 11 ani, începând de la data de 03.01.2002 până la 03.01.2013. Prin 
cererea nr.161510/28.11.2012 titularul contractului de concesiune a solicitat prelungirea 
acestuia. Menţionăm că redevenţa aferentă anului 2012 a fost achitată integral. 

  Poz.2 - cu S.C. ILEJEAN S.R.L. s-a încheiat contractul de concesiune 
nr.221/2002 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale nr.1/2007 şi 1/2010 în baza 
H.C.L. nr. 467/2009, pentru terenul în suprafaţă de 48,0 mp situat în Craioviţa Nouă,  
zona Bigul Vechi. Durata aprobată pentru încheierea contractului este de 11 ani, 
începând de la data de 03.01.2002 până la 03.01.2013. Prin cererea 
nr.170655/05.12.2012 titularul contractului de concesiune a solicitat prelungirea 
acestuia. Menţionăm că redevenţa aferentă anului 2012 a fost achitată integral. 

   Poz.3 – cu S.C. NADINNE IMPEX S.R.L. s-a încheiat contractul de concesiune 
nr.245/2003 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale nr.1/2006 şi 2/2006, pentru 
terenul în suprafaţă de 25,0 mp situat în Craioviţa Nouă,  zona Bigul Vechi. Durata 
aprobată pentru încheierea contractului este de 9,5 ani, începând de la data de 
01.08.2003 până la 01.01.2013. Prin cererea nr.171391/06.12.2012 titularul contractului 
de concesiune a solicitat prelungirea acestuia. Menţionăm că redevenţa aferentă anului 
2012 a fost achitată integral. 

 Poz.4 – cu CHIRIGIU LIVIU ŞI IONESCU OCTAVIAN  s-a încheiat contractul 
de concesiune nr.240/2003 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale nr.2/2005 şi 
4/2010, în baza H.C.L. nr. 453/2005 şi 467/2009 pentru terenul în suprafaţă de 61,0 mp 
situat în Craioviţa Nouă,  zona Bigul Vechi. Durata aprobată pentru încheierea 



contractului este de 9,9 ani, începând de la data de 01.04.2003 până la 01.01.2013. Prin 
cererea nr.171942/07.12.2012 titularii contractului de concesiune au solicitat 
prelungirea acestuia. Menţionăm că redevenţa aferentă anului 2012 a fost achitată 
integral. 

 Poz.5  – cu SAMFIRA CONSTANTIN MINEL s-a încheiat contractul de 
concesiune nr.216/2003 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale nr.1/2002,  
2/2004, 3/2007 şi 4/2008 în baza H.C.L. nr.148/2002, 24/2004, 111/2007 şi 46/2008, 
pentru terenul în suprafaţă de 24,0 mp situat în Craioviţa Nouă,  zona Bigul Vechi. 
Durata aprobată pentru încheierea contractului este de 11 ani, începând de la data de 
03.01.2003 până la 03.01.2013. Prin cererea nr.171850/07.12.2012 titularul contractului 
de concesiune a solicitat prelungirea acestuia. Menţionăm că redevenţa aferentă anului 
2012 a fost achitată integral. 

 Aceste contracte de concesiune expiră la data 01.01.2013 respectiv la 03.01.2013 
prin ajungere la termen. 

 Menţionăm că titularii contractelor de concesiune respective, nu au datorii către 
autoritatea locală achitând integral redevenţa pentru anul 2012. 

 Terenurile ce face obiectul contractelor de concesiune mai sus precizate aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova conform anexei 2A la Hotărârea Consiliului 
Local  al Municipiului Craiova nr.183/2009. 

 Titularii contractelor de concesiune ce au ca obiect terenurile situate în Craioviţa 
Nouă – zona Bigul Vechi, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, au solicitat 
prelungirea acestora, însă, având în vedere că aceste suprafeţe de teren sunt afectate de 
folosinţa exclusivă a unor persoane fizice sau juridice, exclusiv în interesul acestora, 
autoritatea publică locală intenţionează să realizeze lucrări de amenajare a suprafeţelor 
de teren ocupate în prezent de aceste construcţii provizorii în interesul public al tuturor 
locuitorilor urbei craiovene. 

 Astfel, autoritatea executivă a administraţiei publice locale propune prelungirea 
acestor contracte de concesiune până la data de 31.03.2013, urmând ca în termen de 30 
de zile de la încetarea lor respectiv până la data de 30.04.2013 proprietarii construcţiilor 
să procedeze la desfiinţarea acestora pe cheltuiala proprie. 
 Faţă de cele prezentate mai sus şi ţinând cont de  
- art.7 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică: „Contractul de concesiune 
poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătatete din durata sa iniţială, 
prin simplu acord de voinţă a părţilor”. 
- art.56 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: “În cazul 
prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.” 
- având in vedere dispozitiile art. 36 alin.(5) si art. 123 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  propunem 
spre analiză şi aprobare : 
 - prelungirea duratei contractelor de concesiune prezentate în Anexa la prezentul 
raport, până la data de 31.03.2013.  
 - desfiinţarea constructiilor provizorii prevăzute în Anexa la prezentul raport 
în termen de 30 de zile calendaristice începând cu data de 31.03.2013, pe 
cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii  
 - se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale de prelungire a contractelor de concesiune prezentate în Anexa la 
prezentul raport. 



 
 
 
  Director Executiv                                                   Şef  Serviciu 
                  Adriana Cîmpeanu                                              Gabriel Smaranda 
 
 
 
 
                                                                              Avizat pentru legalitate 
                                                                                                  cons. jur. Gâlea Ionuţ 

 















































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                                      ANEXĂ                                                                                                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul  Evidenţa şi Administrarea Domeniului  
Public şi Privat  a Contractelor şi Autorizărilor 
 

 
 Contractele de concesiune ce au ca obiect terenurile situate în Craioviţa Nouă – zona Bigul Vechi 

 pe care sunt amplasate construcţii provizorii ( chioşcuri) propuse pentru prelungire până la 31.03.2013 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Titularul 

contractului de concesiune 
 

Nr. 
contractului  

de concesiune 
 

 
Nr. adresei  

de prelungire 

             
Observaţii 

1.  S.C. SEVEN BUSSINES S.R.L. 217/2002 161510/28.11.2012 modificat prin actele adiţionale nr.1/2004 
şi 2/2011 în baza H.C.L. nr.25/2004, 
H.C.L. nr.174/2004 şi nr.409/2010 

2. S.C. ILEJEAN S.R.L. 221/2002 170655/05.12.2012 modificat prin actele adiţionale nr.1/2007 
şi 1/2010 în baza H.C.L. nr. 467/2009 

3. S.C. NADINNE IMPEX S.R.L. 245/2003  171391/06.12.2012 modificat prin actele adiţionale nr.1/2006 
şi 2/2006 

4. CHIRIGIU LIVIU ŞI IONESCU 
OCTAVIAN 

240/200 171942/07.12.2012 modificat prin actele adiţionale nr.2/2005 
şi 4/2010 în baza H.C.L. nr. 453/2005 şi 
nr. 467/2009 

5. SAMFIRA CONSTANTIN 
MINEL 

216/2003 171850/07.12.2012 modificat prin actele adiţionale nr.1/2002,  
2/2004, 3/2007 şi 4/2008 în baza H.C.L. 
nr.148/2002, 24/2004, 111/2007 şi 
46/2008 
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