
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                       PROIECT            PROIE                                                                                               

                                   

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Craiova 

 
 
 

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

  Având în vedere raportul nr.178684/2012 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de concesiune nr. 263/2005, având ca obiect terenul în 
suprafaţă de 64 mp, în sensul schimbării părţii contractante Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Craiova, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj; 

       În conformitate cu prevederile art.11 alin.1 şi 6 din Hotărârea de Guvern 
nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia; 

    În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, 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.263/2005, având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 64 
mp,  în sensul schimbării părţii contractante Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului Craiova, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul           
adiţional de   modificare a contractului de concesiune nr.263/2005. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 145/2005 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2011. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară  şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
       INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 

  Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIULCRAIOVA 
PRIMĂRIAMUNICIPIULUICRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  
Serviciul  Evidenţa şi Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, a Contractelor şi Autorizărilor                                        
Nr.178684/________2012 

                                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

Raport 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 263/2005,  

ca urmare a schimbării denumirii părţii contractante Agenţia Regională  
pentru  Protecţia Mediului Craiova în Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj 

  
 În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.145/2005 s-a 

aprobat concesionarea către Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova a 
terenului în suprafaţă totală de 64 mp, compus din patru amplasamente. Pe aceste 
amplasamente s-au construit trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un 
panou de informare şi afişare a datelor înregistrate de staţii. Astfel, între Primăria 
Municipiului Craiova şi Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova s-a încheiat 
pentru o perioadă de 10 ani contractul de concesiune nr.263/2005.  

 Ulterior, titularul contractului de concesiune şi-a schimbat denumirea în Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj, conform Hotărârii de Guvern nr.459/2005 sens în care  

s-a adoptat  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2006 în 
baza căreia s-a încheiat Actul Adiţional nr.1/2007 la contractul în cauză.  

 În cursul anului 2010 Guvernul României a făcut unele reorganizări la agenţiile 
aflate în subordinea sa constând în: comasări, desfiinţări sau redenumiri ale acestora 
care a impus modificări la contractul de concesiune încheiat cu autoritatea locală. Astfel, 
ţinând cont de prevederile art.7 alin. (3) din Hotărîrea de Guvern nr.918/2010 şi în 
conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.173/2011 s-a încheiat Actul Adiţional nr.2/2012 la contractul de concesiune 
nr.263/2005  în vederea schimbării părţii contractante Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Dolj cu Agenţia Regională pentru  Protecţia Mediului Craiova. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub numărul 157619/21.11.2012, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj ne face cunoscut că începând cu 01.11.2012 a 
fost desfiinţată Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, activitatea fiind 
preluată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, conform prevederilor Hotărârii de 
Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.  

  Având în vedere cele menţionate mai sus şi ţinând cont de: 
  - art.11 alin.(1) şi (6) din Hotărârea de Guvern nr.1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 
instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, potrivit căruia:  

 „Agenţiile regionale pentru protecţia mediului se desfiinţează. În judeţele unde au 
funcţionat acestea se înfiinţează agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.”  



 - clauza prevăzută la art.9 alin.(4) din contractul de concesiune nr.263/2005 
„Cedarea concesiunii către terţi se face numai cu aprobarea concedentului, la solicitarea 
prealabilă şi motivată a concesionarului.”,   propunem spre analiză şi aprobare: 

− modificarea contractului de concesiune nr.263/2005 aşa cum a fost modificat prin 
Actele Adiţionale nr.1/2007 şi 2/2011, în sensul schimbării părţii contractante 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova cu Agenţia pentru  Protecţia 
Mediului Dolj şi pe cale de consecinţă modificarea în mod corespunzător a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.145/2005. 

− încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.173/2011; 

− se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.263/2005 aşa cum a fost modificat prin 
Actele Adiţionale nr.1/2007 şi nr. 2/2011. 

 Anexăm în copie următoarele: 
− H.L.C. nr.145/2005 şi contractul de concesiune nr.263/2005; 
− H.L.C. nr.393/2006 şi Actul Adiţional nr.1/2007; 
− H.L.C. nr.173/2011 şi Actul Adiţional nr. 2/2011; 
− adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr.157619/2012; 
− Hotărârea de Guvern nr.918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia; 

− Hotărârea de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia. 
  
            Director Executiv                                                         Şef Serviciu 
                   Adriana Cîmpeanu                                                   Gabriel Smaranda 
 
 
                                                                                                         Direcţia Juridică 
                                                                                           cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Întocmit 
                                                                                                insp. Bulubaşa Claudia 
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