
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
           PROIECT  

      
             HOTĂRÂREA  NR. _____ 

privind prelungirea duratei contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind 
„Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional 

privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova” 

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

29.08.2013; 
Având în vedere raportul nr.126559/2013 întocmit de Secretarul Municipiului 

Craiova prin care se propune modificarea obiectului  contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 
S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea 
sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.165/2013 privind privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania  şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013  

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit. d, art.45, alin.1, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actul adiţional de modificare a obiectului  contractului de prestare servicii 

nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 
2001 S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar 
şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în 
municipiul Craiova”, prin completare cu următoarele activităţi:  

a) măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 
b) calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale; 
c) identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi 

privat al municipiului Craiova; 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional   

prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registrul Agricol şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. 
Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



  
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR. 126559/27.08.2013         Se aprobă, 
                Primar, 

           Lia-Olguţa VASILESCU 

 

RAPORT 

privind modificarea contractului de prestări servicii nr.4/2005 
 încheiat între Consiliul Local al municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 S.R.L., având ca 
obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional 

privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova” 
 

 În conformitate cu prevederile art. 6 şi următoarele ale Legii nr.165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist in Romania, coroborate cu adresa Instituţiei Prefectulu Judeţului Dolj 
nr.11730/102079 din 05.07.2013, în vederea finalizării punerii în posesie şi a restituirii proprietăţilor, se 
impune inventarierea terenurilor din limita municipiului Craiova. 

 Întrucât municipiul Craiova are în derulare contractul de prestări servicii cu privire la realizarea 
cadastrului edilitar al municipiului care are în cuprinsul său şi indetificarea parcelară a terenurilor pentru 
punerea în aplicarea şi finalizarea precvederilor Legii nr.165/2013, se impune completatea obiectului 
contractului de prestări servicii nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului Craiova şi S .C. 
Geotop 2001 S.R.L, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului 
informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”,  cu următoarele activităţi: 

       a . Măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 
b . Calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale; 
c . Identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 

Craiova; 
 

Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.165/2013 privind privind masurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod 
abuziv in perioada regimului comunist in Romania   şi ale Hotărârii Guvernului nr.401/2013 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013,  coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b cu alin.4 
lit.d, propunem Consiliului Local al municipiului Craiova, 

• aprobarea actului adiţional de modificare a obiectului contractului de prestări 
servicii nr.4/2005; 

•  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova de a semna actul adiţional,  
anexă la prezentul raport. 

SECRETAR MUNICIPIUL CRAIOVA, 
Nicoleta MIULESCU 



                     





S.C. GEOTOP 2001 S.R.L.                                               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Calea 13 Septembrie nr. 128, bl. P35, sc. 2, ap. 37,          Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, Craiova 
Sector 5, BUCUREŞTI 
Nr. _____/________                                                          Nr. _______/_______________ 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL Nr. ____ din ________ 
la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. _______ din ___________ 

 
 

Părţi contractante: 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr. 7, telefon7fax 0251/415177/411561, cod IBAN RO08TREZ291630270XXXXX deschis 
la Trezoreria Craiova, reprezentat de Primar – Lia Olguţa Vasilescu şi Director Economic – ec. 
Nicolae Pascu, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 
 S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 128, bl. P35, sc. 2, ap. 37, 
Bucureşti, sector 5, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/6081/2001, având codul fiscal 
RO13990392, cont RO88RNCB0076004381480001, deschis la BCR Sector 5, telefon/fax 
021/314.10.04, reprezentată de domnul Ioan ICHIM – Director General, în calitate de prestator, de 
cealaltă parte. 
 A intervenit prezentul act adiţional: 
Art. 1. Se completează obiectul contractului cu următoarele activităţi: 
 a) măsurarea tarlalelor pe contur fără  parcelare; 
 b) calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale; 

    c) identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova; 

Art. 2. Celelalte articole ale contractului de prestări servicii rămân nemodificate. 
 
 
ACHIZITOR                                                                                      PRESTATOR 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. 
 
PRIMAR,                                                                                           DIRECTOR GENERAL 
Lia Olguţa VASILESCU                                                                   Ioan ICHIM 
 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Dir. Ex. Ec. Nicolae PASCU 
 
DIRECŢIA URBANISM, 
P. Arh. Şef Elena RIZA 
 
DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE 
SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Dir. Ex. Ovidiu MISCHIANU 
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