
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L. 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

   Având în vedere raportul nr.106949/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L.; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată şi Legii nr.7/1996, 
republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

  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 modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L, prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bd. Dacia, nr.3A, de la 414 
mp., la 1079 mp., identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.După încheierea actului adiţional de modificare a contractului de concesiune, 
S.C.Roko Baroko S.R.L. are următoarele obligaţii: 
a) să obţină certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru 

construcţiile edificate fără titlu, în termen de 90 de zile, de la încheierea actului 
adiţional. 

b) să plătească integral contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 665 
mp., la nivelul redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 
ani, până la data de 31.12.2013. 

c) să intabuleze în cartea funciară, pe numele municipiului Craiova, întreaga 
suprafaţă de teren de 1079 mp., situată în bd.Dacia, nr.3A, pe cheltuiala 
concesionarului. 

d) să suporte cheltuielile ocazionate pentru efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 
 



   
  Art.3. Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art.2 pct.a) şi b) din prezenta hotărâre, duce 

la încetarea de drept a actului adiţional la contractul de concesiune nr.292/2007, 
S.C.Roko Baroko S.R.L. având obligaţia de a desfiinţa construcţiile edificate fără 
autorizaţie de construire şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala proprie. 

  Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să 
reprezinte Municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj 
pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

  Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 467/2009.  

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C.Roko Baroko S.R.L.vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 106949/16.07.2013 
                                           Se aprobă, 

          Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 

 

    Raport 
 

           Prin adresa nr. 65478/23.04.20013, domnul Baciu Gheorghe-Laurenţiu în 
calitate de administrator al SC Roko Baroko S.R.L. solicită majorarea suprafeţei de 
teren, care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, concesionate prin 
contractul de concesionare nr. 292/01.11.2007 de la 414mp la 1079mp, situat în 
Craiova, Bdul Dacia, nr. 3A,  teren pe care sunt situate construcţiile acestei societăţi. 
Prin H.C.L. nr. 292/27.07.2006 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei spălătorii auto şi a unor spaţii pentru birouri, în Craiova, Bdul Dacia, 
zona depoului de tramvai. 
Prin H.C.L. nr. 144/28.03.2007 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în Craiova, 
Bdul. Dacia, zona depoului de tramvai, în suprafaţă de 322mp, fiind încheiat 
contractul de concesiune nr. 292/01.11.2007. 
Prin H.C.L. nr. 385/26.07.2007 s-a aprobat caietul de sarcini în vederea concesionării 
prin licitaţie publică a terenului precizat în H.C.L. nr. 144/28.03.2007. 
Ca urmare a organizării licitaţiei publice a fost declarată câştigătoare S.C. Roko 
Baroko S.R.L., fiind încheiat contractul de concesiune nr. 292/01.11.2007. 
Primăria Municipiului Craiova a eliberat certificatul de nomenclatură stradală nr. 
356/30.01.2008 prin care terenul în suprafaţă de 322mp figurează în nomenclatorul 
străzilor municipiului Craiova la adresa Bulevardul Dacia, nr. 3A. 
Prin H.C.L. nr.467/29.10.2009 s-a aprobat modificarea contractetelor de concesiune, 
conform anexei la hotărâre, în sensul majorării suprafeţelor de teren concesionate, pe 
care s-au edificat extinderi ale construcţiilor autorizate. Astfel suprafaţa de teren a fost 
majorată de la 322mp la 414mp conform poz. 18 din anexa la H.C.L. nr. 
467/29.10.2009. Drept urmare a fost încheiat actul adiţional nr. 1/2010 la contractul 
de concesiune nr. 292/01.11.2007 fiind majorat obiectul contractului de concesiune la 
414mp. 
Pentru construcţia în suprafaţă de 322mp au fost eliberate certificatul de urbanism nr. 
3357/30.10.2007 şi autorizaţia de construire nr. 1079/30.07.2008, fiind încheiat 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 46752/09.04.2009. 



Poliţia Locală a Municipiului Craiova a încheiat procesul verbal de constatare şi 
sancţionare nr. 9058/11.06.2013 care a constatat că la punctul de lucru al S.C. Roko 
Baroko S.R.L. din Bdul. Dacia, nr. 3A, au fost edificate construcţii cu destinaţia de 
ateliere reparaţii auto şi alte servicii auto fără autorizaţie de construire. A fost aplicată 
amenda contravenţională conform art. 26 alin 1 lit a din Legea nr 50/1991. 
Pentru intrarea în legalitate a fost acordat termenul de 11.09.2013 contravenientul 
având obligaţia de a notifica organul de control cu îndeplinirea acestei obligaţii în 
teremenul stabilit. 
Intrarea în legalitate presupune obţinerea autorizaţiei de construire, autorizaţie a cărei 
obţinere presupune ca proprietarul construcţiei să facă dovada deţinerii titlului asupra 
terenului ocupat. 
Pentru realizarea dovezii deţinerii titlului asupra terenului ocupat este necesară 
modificarea contractului de concesiune prin majorarea suprafeţei de teren de la 414mp 
la 1079mp, pe care sunt edificate construcţiile şi sunt efectuate amenajăriile terenului 
în vederea parcării de vehicule auto.  
Amplasamentul construcţiilor şi al amenajările terenului înconjurător al construcţiilor, 
prin realizarea unor platforme betonate, este evidenţiată în ANEXA la prezentul 
raport.   

 În urma celor prezentate mai sus este necesară: 
- modificarea poz. 18 din anexa la H.C.L. nr. 467/29.10.2009 „teren situat în 

Craioviţa Nouă, bdul. Dacia, zona depou tramvai” prin majorarea acestui teren cu 
665mp, respectiv de la 414mp la 1079mp; 

- modificarea art. 1, alin. (1) şi (3) la contractul de concesionare nr. 292/2007, 
printr-un nou act adiţional care să prevadă că obiectul contractului de concesiune se 
majorează terenul ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în 
Craiova, Bulevardul Dacia, zona Depoului de tramvaie (actual nr. 3A), cu 665mp, 
respectiv de la 414mp la 1079mp, teren ocupat de construcţiile aflate în proprietatea S.C. 
Roko Baroko S.R.L. 

Terenul în suprafaţă de 665mp este identificat la poz. 2 şi 3 din Anexa nr. 2A la 
H.C.L. nr. 311/2011.  

Faţă de cele prezentate, potrivit art. 10, art. 36 alin 2 lit. c) coroborat cu alin. 5 lit. 
b, art. 45 alin. 3, art. 61 alin. 2,art. 115 alin. 1 lit. b şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1) Modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 292/2007, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Roko Baroko S.R.L., prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bdul. Dacia, nr. 3A, de la 
414mp la 1079mp, ce este identificat în Anexa la prezentul raport. 

2) S.C. Roko Baroko S.R.L. va îndeplini următoarele: 
a) în termen de 90 zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 

contractului de concesiune, are obligaţia să obţină certificatul de urbanism 
şi autorizaţia de construire pentru construcţiile edificate fără titlu. 



b) până la data de 31.12.2013 are obligaţia să plătească integral contravaloarea 
folosinţei terenului în suprafaţă de 665mp, la nivelul redevenţei calculată 
conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 

c) va întreprinde toate demersurile necesare intabulării în cartea funciară, pe 
numele Municipiului Craiova, a suprafeţei de teren de 1079mp, situată în 
bdul. Dacia, nr. 3A, pe cheltuiala concesionarului; 

d) va suporta toate cheltuielile ocazionate pentru efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege pentru acest teren.  

3) Nerespectarea obligaţiilor de la punctul 2-a) şi 2-b)  din prezentul raport, 
conduce la încetarea de drept a actului adiţional la contractul de concesiune nr. 
292/2007, S.C. Roko Baroko S.R.L. având obligaţia de a desfiinţa construcţiile 
edificate fără autorizaţie de construire şi a aduce terenul în starea iniţială, pe 
cheltuială proprie.   

4) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la punctul 1 din 
prezentul raport, să reprezinte Municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

5) Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Caiova nr. 467/29.10.2009.    

 
 

    Director Executiv,                                                                                   Întocmit, 
        Ionuţ Gâlea                                                                           cons. Stelian Marta 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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