
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
          PROIECT  
           
          HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea obiectului contractului de asociere nr.36/2006 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având 
ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID 

GPL 
 

           
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 
         Având în vedere raportul nr.122686/2013 al Direcţiei Patrimoniu  prin care se 
propune modificarea obiectului contractului de asociere nr.36/2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45, alin. 2 lit.f, 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 asociere nr.36/2006, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.DCV GAZ S.R.L, prin 
diminuarea suprafeţei de teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situată în bd. Dacia, intersecţia cu Aleea III Castanilor, de la 500, mp., 
la 303,0 mp., identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.379/2005, 55/2006 şi 124/2006. 

  Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.36/2006. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C DCV GAZ S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  Se aprobă 
DIRECTIA PATRIMONIU                                                          PRIMAR 
Serviciul Urmarire Contracte 
Agenţi Economici                                                                    Lia Olguţa Vasilescu  
Nr.122686/20.08.2013 

 
 
 

RAPORT 
privind reducerea  suprafeţei de teren la  contractul de asociere nr.36/2006 

încheiat cu S.C. „DCV GAZ” S.R.L. 
 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 379/2005 s-a 

aprobat asocierea Consiliului Local cu S.C. DCV GAZ S.R.L. în vederea amplasării 
unei staţii SKID pe un teren aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în 
suprafaţă de 1126,0 mp.Terenul este situat la intersecţia bulevardului Dacia cu str. 
Aleea III Castanilor. Ulterior, suprafaţa terenului concesionat a fost redusă de la 1126,0 
mp la 500, 0 mp conform HCL 55/2006. 

        Având în vedere cele două hotărâri, s-a încheiat contractul de asociere nr. 
36/2006 între S.C.  DCV GAZ  S.R.L. şi autoritatea locală, contract care a fost aprobat 
prin HCL 124/2006. Durata asocierii a fost initial  de 5 ani. 

     Ulterior, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.168/2011 si 428/2010, s-a încheiat actul aditional nr.6/2011, prin care s-a prelungit 
durata contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Municipiul Craiova si 
S.C.DCV GAZ S.R.L., pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.05.2016. 

      Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, 
asociatul s-a obligat să plătească autorităţii locale un procent de 3% din totalul 
încasărilor anuale (cifra de afaceri) dar nu mai puţin de 6 lei/mp/lună în anul 2007, tarif  
în funcţie de care se calculează suma anuală minimă care trebuie achitată în mod 
obligatoriu chiar dacă rezultatele financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul 
sumei rezultate din aplicarea cotei de 3% asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 

    În anii următori această sumă anuală minimă obligatorie a fost actualizată prin 
acte adiţionale încheiate între părţi în funcţie de hotărârile aprobate de Consiliul Local 
,astfel ca pentru  anii 2008 şi 2009 suma anuală minimă a fost stabilită la 36.000 lei 
(500mp x 6 lei/mp/lună x12 luni) ,pentru 2010, 2011 si 2012 suma anuală minimă a 
fost 42.000 lei(500 mp x 7 lei/mp/lună x 12 luni). 

     În toţi aceşti ani   S.C.DCV GAZ S.R.L.a respectat clauzele contractuale, astfel 
că, sumele datorate  autorităţii locale au fost virate conform termenilor contractuali. 

   Pentru anul în curs,determinarea sumei anuale minime s-a facut în baza 
dispoziţiilor art.3(2) din Actul Aditional nr.6/2011 la contractul de asociere mai sus 
menţionat si ţinând cont de tarifele aprobate prin H.C.L.ale municipiului Craiova, 



nr.2/2013 şi nr.51/2013, astfel :pentru  lunile ianuarie si februarie/2013, tarif conform 
H.C.L. nr.2/2013 -1 leu/mp/zi şi  pentru  lunile martie-decembrie/2013, tarif conform 
H.C.L. nr.51/2013 -0,3 lei/mp/zi. 

       
 Astfel suma minimă pe anul 2013 este de 75.400,0 lei, inregistrând o creştere cu 

79,52 % faţa de anul 2012. 
   Prin cererea înregistrată sub nr.44236/18.03.2013, S.C.DCV GAZ S.R.L.solicită 

diminuarea suprafeţei de teren, prin îndepărtarea spatiului verde aferent contrucţiei, 
precizând faptul că eliminarea acestei suprafeţe nu afecteaza condiţiile în care s-au 
obţinut avizele de funcţionare ale acestei staţii.Solicită această diminuare, ca urmare a 
faptului că suma minimă anuală, datorată conform contractului de asociere pe suprafaţa 
de 500,0 mp a crescut iar S.C.DCV GAZ S.R.L susţine că „nu o poate plăti în condiţiile 
actuale.” 

     Anexăm la prezentul referat cererea sus amintită si schiţa topografică ,din care 
rezultă ca suprafaţa ce reprezintă spaţiul verde menţionat este de 197,0 mp, ceea ce ar 
insemna o diminuare a suprafeţei de la 500,0 mp  la 303,0 mp. 

     Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de prevederile art.26 din 
contractul de asociere: 

     Propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

• modificarea art.1  din  contractul de asociere nr.36/2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C.DCV GAZ S.R.L., ce are ca 
obiect exploatarea, in comun, a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului, în suprafaţă 
de 500,0 mp, situat în Craiova, bld.Dacia intersecţie cu Aleea III Castanilor, prin 
diminuarea suprafeţei de teren de la 500,0 mp la 303,0 mp,conform schiţei 
anexate. 

• se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr. 36/2006 încheiat cu SC „DCV GAZ” SRL 
      Anexăm în copie: 
        -Contractul de asociere nr.36/2006; 
        -Cererea înregistrată  sub nr.44236/18.03.2013; 
        -Schiţa topografică 
 
 
               Director executiv ,                                                        Şef Serviciu, 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Gabriel Smaranda 
 
 
 
         Avizat pentru legalitate, 
               Decă Mădălina                           
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GA7. SRL cu sediul in Craiova. l]ulevardul Dacia. nr.

Dumitru C'ost ica.  va rog sa aprobat i  aceasla cerere pr in

ca

Mentionez ca in anul 2006 intre Primaria Municipiului Craiova si SC DCV GAZ

SRL s-a incheiat un contract de asociere pentru suprafata de 500 mp, in vederea

instalari i unei stati i de gaz GPL.

[)c la incheierea contractului si pana in prezent sclcietatea noastra a respectat

toatc obligati i le contractuale, f l ind in teremen cu toate plati le catre Primaria

Craiova. dcsi vanzarile nu au fbst lbarle mari. societatea a l-acut elbrturi

dcoscbitc pentru a pastra angajatii dar si pcntru a respecta accstc tcrmcnc de

plata.

Saptamana trecuta am primit o adresa de la institutia pe carc o reprezentati, prin

carc ne instiintati ca ati marit taxa pe supraf-ata de teren. ceeea ce inseamna o

suma fbarle marc de plata, pe care societatea noastra nu o mai poate plati in

conditiile actuale dar si o parte dintre anga.iatii acestei societati isi vor pierde

locul de munca.

Avand in vedere ccle mentionate mai sus va rog sa aprobati diminuarea

suprafeteti de teren, prin indepartarea spatiului verde af'erent accstci constructii"

dcoarecc. eliminarea acestei supral'ete nu al-ecteaza conditi i le in care s-au obtinut
-*-r avizele de functionare ale acestei statii.

V GA.r
| . ' l  ,re

Doamnei Primar a Municipiului Craiova Lia Oleuta Vasilescu

SC

C DCV
administrator

licit urmatoarele :
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CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. 36 / 01.05.2006

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

r Consiliul Local al Municipiutui Craiova, cu sediul in Craiova, sff. A.i.
cuza, nr.7, reprezentat prin domnul Primar" ec. Antonie solomon qi
' S.C. "DCV GAZ" S.R.L., cu sediul social in Craiova, sfrada Pescdrugului

nr.16, posesoare a certificahrlui de inregishare w.J161140612A05 emis de
Oficiul Registrului Comer{ului de pe l6nga Tribunalul Dotj, reprezentatd
prin dl.Vilvoi Vasilica posesor a C.i. seria D.X. nr.289341, avflnd cod
nttrneric personal 1790721163281, dorniciliat in Craiova, str. D.Stoica nr.8
bl.Hl9,sc.1 ap.8, inbaza H.C.L. 37920A5 s-a tncheiat prezentul contract
de asociere.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie asocierea in vederea exploatdrii, in
comun. a unei stalii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasata pe
terenul ?n suprafatd de 500,0mp., situat in Craiova, B-dul Dacia intersec{ie
ctt Aleea III Castanilor, teren apar,tin6nd domeniului public de interes
local al rnunicipiului.
Terenul este identificat prin Planul Urbanistic de Detaliu, aprobat prin
Hotirdrca Consiliului Local nr. 379/2005, modificati prin H.C.t_..
5sl2006.

Cap. III D'{JRATA CONT'RACTULUI

Art.2. Prezentul contract c1e ;r:rociere se incheie pentru o perioadd de 5 ani, cri
posibilitatea de preiurig.irr: nrimai cu acordul pd"rtilor..
Contractul prcduce efi:cte incepind cu data semndrii acesliria de citre
pd{i, iar din punct de vedere al plalilor, reprezentdnd suma miniru,i anualzi
obligatorie, dupd nbfinerea autoriza{iei de construire gi semnarea de cdt-rc
pdrfi a procesului verbal de receplie la terminarea lgcrdrilor..



Cap. IV CONTRIBUTIA PARTILOR
A. CONTRIBUTIA CONSILIULUI LOCAL AL MUhIIC{PruLUI

CRAIOVA

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova contribuie cu terenul, in suprafa\Ft
de 500,0 mp., identificat conforrn art.1.

B. CONTRIBUTIA S.C. *DCV GAZ" S.R.L

Art.4. S.C. "DCV GAZ" S.R.L va construi gi va exploata, pe cheltuiala proprie
stafia de alimentare cu gaz auto SKID-GPL, amplasatd pe terenul
menlionat la art.1.

Art.s. Asupra bunurilor qi valorilor ce reprezintd contribulia fiecd,rei parli la
rcalizarea asocierii, ce face obiectul prezentului contract, asocialii ili
pdstreazd, dreptul de proprietate.

Cap. v DREPTURILE PARTILOR
A. DREPTURILE CONSILIULUI LOCAL AL MTINICIPIULUI

CRAIOVA

Art.6. Sd urmireasc6 respectarea destinaliei terenului pentru realizarea obiectului
asocierii.

Art.7. Si urmdreascd realizarcz obiectivului prezeatului confact, respectiv a
stafiei de alimentare cu gaz auto SKII) -GPL, prevdzuti la art.l, conform
documentaliei tehnice, care a stat la baza eliber5rii certificatului de
urbanism pi autorizafiei de construire

Art.8. Sd solicitr qi si verifice, prin aparatul propriu de specialitate, docurnentele
financiar-coatabile cu privire la totaiul ?ncasdrilor {ci&a de afaceri) anuale,
frra TYA , rczlizate la obiectivele previzute la art.l din cantractul de
asociere.

Art.9. Sa primeasci 37o din totalul ?ncasdrilor fiecErui an (cifra de afaceri), fird
TVA, rcalizate la obiectivul prevdzut la art.l, dar nu mai pulin, !e 5
lei/mp/luni in anul 2006 conform H.C.L. 44312005. Valoarea rninirrra
CorespnnzAtoare peiiA€Cl*_ 2006 este de lei. incepf,nd cu
anul 2A07 suma anualft mini46 cbligatcne, se va determiria ?c ftincfie de
tarifele aprobate de Consiliu| Lq*al ?n a.cesf sens gi va fi c$nssmnatd intr-
un act adilional incheiat infre pa4i.

Art.10. SI desemnezs un roprezentant al Primarului Municipiului Craiova, ?n
vederea urmdririi rnodului de realizare a contractului.



B. DREPTURILE S.C. "DCY GAZ'S.R.L

Art'I1' Sd exploateze, nernijlocit, bunurile ce fac obiectul prezentnlui contract de
asociere.

Art'12- Sd administreze gi sd coordoneze, autonom, activitatea comerciald qi sa ia
mdsurile ce se impun pentru crepterea cifrei de afaceri.

Art.13. Sa solicite Primariei Municipiului Craiova in condiliile legii avize qi
acorduri necesare realizdrii gi administrarii obiectului contract,ilui d" asociere.

cap. vr OBLTGATTILE PARTTLOR
A. OBLIGATITLE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Art.14. Sa pund la dispozifia S.C. "DCV GAZ- S.R.L terenul, ce face obiectul
prezentului contract, liber de orice sarcini.

Art'15' Sd elibereze asociatului in condi{iile legii, autoriza{iile qi acordurile
necesare realizdrii qi adrninistrdrii obiectului contractului de asociere.

B. OBLIGATTTLE S.C. "DCV GAZ" S.RL.

Art.16. Sa obfind, pe cheltuiala proprie, toate
necesa.re executirii lucrdrilor pentru
carburanti.

avizele, acordwile gi autorizatiile
realizarea statiei de distributie

Art'17' Sd pistreze destinalia terenului aga cum a fost aprobatd prin Hotdr6rea
consiliului Local, nr.3'1912005, modificatd prin H.c.L. s5lza06

Art'18. Sd achite un procent de 3Yo din totalui incasdrilor anuale (cifra de
afaceri), ftrd TVA, realizate la obiectivul prevdzut la art.l, dar nu mai
pufin de 5 lei/mp/lun6 in anul 2A06 conform H.C.L. nr.4$/2a05 .
Valoarea minimd corespunzdtoare perioadei 2A06 este de

lei- incepflnd cu inul 2007, ,.rmu anuali *it*ra 
"bligatorie 

se 1aa
determina in funcfie de tarifele aprobate de Consiliul Local in acest sens.

Art' 19' Sd comunice Primiriei Municipiului Craiova orice modificare intervenita
pe parcursul derul5rii contractului de asociere privind elementele de
identificare a societi,tii sau a reprezentantului acesteia.

Art'20' Sd contabilizeze, distinct, incasdrile realizate pentru activitatea ce
constituie obiectul contractului de asociere, respectiv din exploatarea
stafiei de alimentare cu gazauta SKID-GPL.

Art'21. Sd pund la dispozifia repre zentanlilor Primdriei Municipiului Craiova
documentele necesare determinarii corecte a cotei. sarl a surnei nrinirne rie
plata, cuvenitd consiliului Local al Municirriului craiova.



CAP. VII NTODALITATI DE PLATA

'\'rt.22. Procentul din incasiri, sau sulna rninirnd de plata. cuvenita Consiliului
Local al  Municipiului  Craio'n'a, previzutd la art .9 gi 18. se achitA ?n
contul nr. RO46TREZ2912l300250XXXXX. desclris la Trezoreria
Municipiului  craiova, dirr  contul IBAN al s.c.Dcv GAZ s.R.L
nr RO55BRDE I 70SVl 857853 I 700 deschis la B.R.D sucursala Dol i
agenfia Rovine.

Art.23. Suma anuald rninimd de plata se va achita in prirneie 3 luni ale anului
pdna cel rnai tdrziu la data de 30 rnartie a fiecirui an de plata.

Art.24. Regularizarea clrantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului
Craiova, reprezentAnd 3926 din totalul incasarilor (cifra de afaceri) anuale,
fhra TVA, rcalizate la obiectir,trl prevdzut la art.l , se efectteazd p6na la 30
rnartie a anului urntitor, pentm anul incheiat, pe baza bilantului qi a
contului de profit qi pierdere, vizat de Direclia GeneralS a Finantelor
Ptrblice Doli. ce se vor depune la Primiria Craiova, p6nd la aceeaqi data.

Art.25. in cat de neachitare la tennen, a sumelor prevdzute la art.9 qi l8 se vor
percepe majordri, calculate confbrrn legislatiei in vigoare la data plAlii.

cap. VI I I  MODIFICAREA, i lJCErnREA gr REZILIEREA
CONTRACTULT-II DE ASOCIERE

Art.26. Prezentul contract de asociere se poate cornpleta sau rnodiflca nLunai prin
acordul scris al parfilor.

Art.27. Nici una din pa$le semnatare ale prezentului contract de asociere nu va
ceda drepturile qi I sau obligaliite sale unei terte parti 

" fdrd acordul scris al
celeilalte par{i din acest sontract.

Art.28. Coutractul de asociere inceteaziritt unnitoarele situatii:
- prin ajungerea la tennenul pentru care a fbst incheiat:
- inainte de ajungerea la termen, prin denuntare unilaterald de cdtre

Cclnsiliul Local ( proprietaml bunului) cand interesul local o irnpune,
prin notificare prealabila in tennen de 30 zlle de la comunicarea
celeilalte parfi.:

- in cazul incetarii activitatii S.C. "'DCIV GAZ" S.R.L, prin lichidare,
situafie in care se depune o notificare la Consiliul Local, in tennen de
30 de zile de la declanqarea stdrii de fapt, sau de la data constatdrii starii
de insolvabilitate.

Art.29. in cazul incetirii ccntractului de asociere. din vina S.C. "DCV GAZ"
S.R.L. investifia realizatd de aceasta se va vinde la licitatie, iar dupa
refinerea eventualelor datorii cdtre Consiliul Local al Municipiului
Craiova, S.C. "DCV GAZ" S.R.L va fi despagubita din surna rirnasd,
dar nu rnai rnult decdt valoarea reactualizatd, a investitiei, stabilita prin
expertiza tehnica.

Art.30. ln cazul neinceperii lucrarilor, din motive care nu implica autoritatea
locald, la obiectir'ul de investi{ii prevd,zut la art.l in timp de l(un) an de

+



zile de la data perf-ectarii contractului, asocierea inceteazd de drept, cu
plata unei despagubiri din partea S.C. "DCV GAZ" S.R.L cdtre Consiliul
Local al Municipiului Craiova. calculati perrtru perioada de intdrziere ca
echivalent al taxei pentru ocuparea terenului aparfin6nd dorneniului public
de interes local, prevdzuta de hotardrea aflatf, in vigoare in perioada
respectiva

Art.3l. In situa{ia in care se vor inregistra cereri de restituire a terenului in baza
Legii 24712005 privind refbmra in dorneniul proprietAtii sau a altor legi de
restituire apdrute pe parcursul deruldrii contractului" Consiliul Local va
efectua toate dernersurile necesare in vederea realizdrii subrogarii
persoanei indreptafite in drepturile Consiliului Local, care va prelua in
tnod corespunzhtor toate drepturile 5i obligatiile ce decurg din prezentul
contract de asociere.

Art.32. Rezilierea contractului are loc de plin drept, in rnod unilateral, la
initiativa Consiliului Local al Municipiului Craiova, fbra somalie.
notiflcare sau cerere de chernare in judecatd (pact comisoriu gradul IV),
in urmdtoarele situatii :

- intdrzierea la plata cotei sau a sunrei nrinirtre cle platd, cuvenite
Consiliului Local, pe o perioadd rnai tnare de 3 luni.

- schimbarea destinatiei terenului ce face obiectul contractului de
asociere, fbrd acordul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

- refuzul asociatului de a pune la dispozilia reprezentanfilor Prirnariei
Craiova a documentelor financiar - contabile, necesare verificarii gi
detenninarii cotei pd(i, sau a surnei rninirne de plata cuvenite
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art. 33. Rezilierea contractului in condiliile art. 30 pentru nerespectarea
obliga{iilor contractuale, atrage plata de daune interese.

Cap. IX FORTA N{AJORA

Art.34. Nici una dintre par{ile sernnatare ale prezentului contract de asociere nu
va fi rdspurzdtoare pentru neerecutarea in termen gi /san in rnod
corespunzdtor. total sau par{ial a oricdrei dintre obligafiile ce-i revin, in
baza prezentului contract, dacd neexecutarea obligatiilor respective a fost
cauzatd de un eveniment imprevizlbll la data incheierii contractului, ale
cdrei consecinte sunt de neinlaturat de cdtre partea ce-l invocd (rdzboi,
calarnititi naturale).

Art.35. Partea care invoca forfa rnajord va notifica celeilalte par{i, atdt apanlia,
cdt gi incetarea evenimentului, in termen de maxim 15 zlle. Lipsa
notificarii evenittrentnlui decade partea, care invocl forfa ma-jori, din
dreptul de fl eroneratd de rdspundere.



Cap. X LITIGII

Art.36. Litigiile apdrute intre Consiliul Local al Municipiului Craiova qi S.C.
"DCV GAZ" S.R.L., in legiturd cu derularea piezentului contract de
asociere, se vor rezolva pe cale amiabila.

Art.37. in cazul in care litigiile nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabild, acestea
vor fi de competen{a instanlelor judecdtoregti din localitatea in care se afla
sediul consiliului Local al Municipiului craiova.

Cap. XI DISPOZITIIFINALE

Art.38. Prezentul contract de asociere a fost incheiat in 3 (trei) exemplare
originale.

Art'39. Anexele I + 5 fac parte integranti din prezentul contract de asociere.

ANEXB:

ANEXA I - Hotdrdrea consiliului Local nr. 379/2005
ANEXA 2 -Plan de situafie conform H.C.L. 55/2006
ANEXA 3 - Proces verbal de negociere ff. 20977/2006.
ANEXA 4 - Hotdrdrea consili'lui Loc al nr.44312005.
ANEXA 5 - Hotardrea consiliului Local nr. 124/2006.

PRIMARIA MUMCIPIULUI CRAIOVA S.C. "DCY GAZ" S.R.L

PRIMAR SECRETAR
ec. Antonie Solomon Nicoteta,Miulescu

i

i
DIRECTOR EXECUTIV L-

ec. Nicolae Pascu

-'{v-
I
)

Vizat pentru le alitate
Direcfia Contenei Juridi
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
       
     
             

 HOTĂRÂREA NR. 124 
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2006; 

  Având în vedere raportul nr.20979/2006 al Direcţiei Economico - Financiare 
prin care se propune aprobarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C “DCV GAZ” S.R.L.; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.379/2005; 
 În temeiul art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală. 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă contractul de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. “DCV GAZ” S.R.L, ce are ca obiect exploatarea în comun a 
unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe un teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 500,0 
mp., situat în  b-dul Dacia intersecţie cu Aleea III Castanilor, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere aprobat în condiţiile art.1. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. 
“DCV GAZ” S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Radion Gorun CĂMĂTARU Nicoleta MIULESCU 
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Anexă la Hotărârea nr.124/2006 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     

Nr. ____________ / _____________ 2006  
 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. _____________2006 

 
 
 
 Cap. I  PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

• Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr.7, reprezentat prin domnul Primar, ec. Antonie Solomon şi 
• S.C. “DCV GAZ” S.R.L., cu sediul social în Craiova, strada Pescăruşului 

nr.16,  posesoare a certificatului de înregistrare nr.J16/1406/2005 emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, reprezentată 
prin  dl.Vîlvoi Vasilică posesor a C.I. seria D.X. nr.289341, având cod 
numeric personal 1790721163281, domiciliat în Craiova, str. D.Stoica nr.8 
bl.H19,sc.1 ap.8, în baza H.C.L. 379/2005 s-a încheiat prezentul contract 
de asociere.  

 
 
 Cap. II  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea în vederea exploatării, în 
comun, a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe 
terenul în suprafaţă de 500,0mp., situat în Craiova, B-dul Dacia 
intersecţie cu Aleea III Castanilor, teren aparţinând domeniului public de 
interes local al municipiului. 
Terenul este identificat prin Planul Urbanistic de Detaliu, aprobat prin    
Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2005, modificată prin H.C.L. 
55/2006. 

 
 
 Cap. III  DURATA CONTRACTULUI 
 

Art.2. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea de prelungire numai cu acordul părţilor. 

  Contractul produce efecte începând cu data semnării acestuia de către 
părţi, iar din punct de vedere al plăţilor, reprezentând suma minimă 
anuală obligatorie, după obţinerea autorizaţiei de construire şi semnarea 
de către părţi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.. 
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 Cap. IV  CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
 
        A. CONTRIBUŢIA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI                             

CRAIOVA 
 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova contribuie cu terenul, în suprafaţă 
de 500,0 mp., identificat conform art.1. 

 
                 B. CONTRIBUŢIA S.C. “DCV GAZ” S.R.L 
 

Art.4. S.C. “DCV GAZ” S.R.L va construi şi va exploata, pe cheltuiala proprie 
staţia de alimentare cu gaz auto SKID-GPL, amplasată pe terenul 
menţionat la art.1. 

Art.5. Asupra bunurilor şi valorilor ce reprezintă contribuţia fiecărei părţi la 
realizarea asocierii, ce face obiectul prezentului contract, asociaţii îşi 
păstrează dreptul de proprietate. 

 
 
 Cap. V  DREPTURILE PĂRŢILOR 
  A.  DREPTURILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 Art.6. Să urmărească respectarea destinaţiei terenului pentru realizarea obiectului 

          asocierii. 
Art.7. Să urmărească realizarea obiectivului prezentului contract, respectiv a 

staţiei de alimentare cu gaz auto SKID -GPL, prevăzută la art.1, conform 
documentaţiei tehnice, care a stat la baza eliberării certificatului de 
urbanism  şi autorizaţiei de construire. 

Art.8. Să solicite şi să verifice, prin aparatul propriu de specialitate, documentele 
financiar-contabile cu privire la totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale, 
fără TVA, realizate la obiectivele prevăzute la art.1 din contractul de 
asociere. 

Art.9. Să primească 3% din totalul încasărilor fiecărui an (cifra de afaceri), fără 
TVA, realizate la obiectivul prevăzut la art.1, dar nu mai puţin , de 5 
lei/mp/lună în anul 2006 conform H.C.L. 443/2005. Valoarea minimă 
corespunzătoare perioadei ______ 2006 este de _____ lei. Începând cu 
anul 2007 suma anuală minimă obligatorie, se va determina în funcţie de 
tarifele aprobate de Consiliul Local în acest sens şi va fi consemnată într-
un act adiţional încheiat între parţi. 

Art.10. Să desemneze un reprezentant al Primarului Municipiului Craiova, în 
vederea urmăririi modului de realizare a contractului. 

 
     B.  DREPTURILE S.C. “DCV GAZ” S.R.L 
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 Art.11. Să exploateze, nemijlocit, bunurile ce fac obiectul prezentului contract de 
  asociere. 

 Art.12. Să administreze şi să coordoneze, autonom, activitatea comercială şi să ia 
  măsurile ce se impun pentru creşterea cifrei de afaceri. 

Art.13. Să solicite Primăriei Municipiului Craiova în condiţiile legii avize şi 
acorduri necesare realizării şi administrării  obiectului contractului de asociere. 

 
 Cap. VI  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
   A. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

Art.14. Să pună la dispoziţia S.C. “DCV GAZ” S.R.L terenul,  ce face obiectul 
prezentului contract, liber de orice sarcini. 

Art.15.  Să elibereze asociatului în condiţiile legii, autorizaţiile şi acordurile 
necesare realizării şi administrării obiectului contractului de asociere. 

 
B. OBLIGAŢIILE S.C. “DCV GAZ” S.R.L. 

 
Art.16. Să obţină, pe cheltuială proprie, toate avizele, acordurile şi autorizaţiile 

necesare executării lucrărilor pentru realizarea staţiei de distribuţie 
carburanţi. 

Art.17. Să păstreze destinaţia terenului aşa cum a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local, nr. 379/2005, modificată prin H.C.L. 55/2006 

Art.18. Să achite un procent de 3% din totalul încasărilor anuale (cifra de 
afaceri), fără TVA, realizate la obiectivul prevăzut la art.1, dar nu mai 
puţin de 5 lei/mp/lună în anul 2006 conform H.C.L. nr.443/2005. 
Valoarea minimă corespunzătoare perioadei _______ 2006 este de 
______ lei. Începând cu anul 2007, suma anuală minimă obligatorie se va 
determina în funcţie de tarifele aprobate de Consiliul Local în acest sens. 

Art. 19. Să comunice Primăriei Municipiului Craiova orice modificare 
intervenita pe parcursul derulării contractului de asociere privind 
elementele de identificare a societăţii sau a reprezentantului acesteia. 

Art.20. Să contabilizeze, distinct, încasările realizate pentru activitatea ce 
constituie obiectul contractului de asociere, respectiv din exploatarea 
staţiei de alimentare cu gaz auto SKID-GPL. 

Art.21. Să pună la dispoziţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Craiova 
documentele necesare determinării corecte a cotei, sau a sumei minime de 
plată, cuvenită Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
 Cap. VII  MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 

Art.22. Procentul din încasări, sau suma minimă de plată, cuvenită Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, prevăzută la art. 9 şi 18, se achită în 
contul nr. RO46TREZ29121300250XXXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Craiova, din contul IBAN al S.C.DCV GAZ S.R.L 
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nr.RO55BRDE170SV18578531700 deschis la B.R.D sucursala Dolj 
agenţia Rovine. 

Art.23. Suma anuală minimă de plată se va achita în primele 3 luni ale anului 
până cel mai târziu la  data de 30 martie a fiecărui an de plată. 

Art.24. Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, reprezentând 3% din totalul încasărilor (cifră de afaceri) anuale, 
fără TVA, realizate la obiectivul prevăzut la art.1, se efectuează până la 
30 martie a anului următor, pentru anul încheiat, pe baza bilanţului şi a 
contului de profit şi pierdere, vizat de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Dolj, ce se vor depune la Primăria Craiova, până la aceeaşi dată.  

Art.25. În caz de neachitare la termen, a sumelor prevăzute la art.9 şi 18 se vor 
percepe majorări, calculate conform legislaţiei în vigoare la data plăţii. 

 
 Cap. VIII  MODIFICAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA 
        CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
 
 Art.26. Prezentul contract de asociere se poate completa sau modifica numai prin 

  acordul scris al părţilor. 
Art.27. Nici una din părţile semnatare ale prezentului contract de asociere nu va 

ceda drepturile şi / sau obligaţiile sale unei terţe părţi, fără acordul scris al 
celeilalte părţi din acest contract. 

 Art.28. Contractul de asociere încetează în următoarele situaţii: 
- prin ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat; 
- înainte de ajungere la termen, prin denunţare unilaterală de către 

Consiliul Local (proprietarul bunului) când interesul local o impune, 
prin notificare prealabilă în termen de 30 zile de la comunicarea 
celeilalte părţi. 

- în cazul încetării activităţii S.C. “DCV GAZ” S.R.L, prin lichidare, 
situaţie în care se depune o notificare la Consiliul Local, în termen de 
30 de zile de la declanşarea stării de fapt, sau de la data constatării stării 
de insolvabilitate. 

Art.29. În cazul încetării contractului de asociere, din vina S.C. “DCV GAZ” 
S.R.L, investiţia realizată de aceasta se va vinde la licitaţie, iar după 
reţinerea eventualelor datorii către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, S.C. “DCV GAZ” S.R.L va fi despăgubită din suma rămasă, 
dar nu mai mult decât valoarea reactualizată a investiţiei, stabilită prin 
expertiză tehnică. 

Art.30. În cazul neînceperii lucrărilor, din motive care nu implică autoritatea 
locală, la obiectivul de investiţii prevăzut la art.1 în timp de 1(un) an de 
zile de la data perfectării contractului, asocierea încetează de drept, cu 
plata unei despăgubiri din partea S.C. “DCV GAZ” S.R.L către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, calculată pentru perioada de întârziere ca 
echivalent al taxei pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului 
public de interes local, prevăzută de hotărârea aflată în vigoare în 
perioada respectivă. 
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Art.31. În situaţia în care se vor înregistra cereri de restituire a terenului în baza 
Legii 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii sau a altor legi 
de restituire apărute pe parcursul derulării contractului, Consiliul Local 
va efectua toate demersurile necesare în vederea realizării subrogării 
persoanei îndreptăţite în drepturile Consiliului Local, care va prelua în 
mod corespunzător toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul 
contract de asociere.   

Art.32. Rezilierea contractului are loc de plin drept, în mod unilateral, la 
iniţiativa Consiliului Local al Municipiului Craiova, fără somaţie, 
notificare sau cerere de chemare în judecată  (pact comisoriu gradul IV), 
în următoarele situaţii: 

- întârzierea la plata cotei sau a sumei minime de plată, cuvenite 
Consiliului Local, pe o perioadă mai mare de 3 luni. 

- schimbarea destinaţiei terenului ce face obiectul contractului de 
asociere, fără acordul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

- refuzul asociatului de a pune la dispoziţia reprezentanţilor Primăriei 
Craiova a documentelor financiar – contabile, necesare verificării şi 
determinării cotei părţi, sau a sumei minime de plată cuvenite 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

          Art. 33. Rezilierea contractului în condiţiile art. 30 pentru nerespectarea   
obligaţiilor contractuale, atrage plata de daune interese. 
 

Cap. IX  FORŢA MAJORĂ 
 
Art.34. Nici una dintre părţile semnatare ale prezentului contract de asociere nu 

va fi răspunzătoare pentru neexecutarea în termen şi /sau în mod 
corespunzător, total sau parţial a oricărei dintre obligaţiile ce-i revin, în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiilor respective a fost 
cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului, ale 
cărei consecinţe sunt de neînlăturat de către partea ce-l invocă (război, 
calamităţi naturale). 

Art.35. Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi, atât apariţia, 
cât şi încetarea evenimentului, în termen de maxim 15 zile. Lipsa 
notificării evenimentului decade partea, care invocă forţa majoră, din 
dreptul de fi exonerată de răspundere. 

 
Cap. X  LITIGII 
 
Art.36. Litigiile apărute între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 

“DCV GAZ” S.R.L., în legătură cu derularea prezentului contract de 
asociere, se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Art.37. În cazul în care litigiile nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă,               
acestea vor fi de competenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea în care se află 

  sediul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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Cap. XI  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.38. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în 3 (trei) exemplare 

originale. 
Art.39. Anexele 1 ÷ 5 fac parte integrantă din prezentul contract de asociere.  
 
ANEXE: 
 
ANEXA 1 – Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2005 

ANEXA 2 – Plan de situaţie conform H.C.L. 55/2006 
 ANEXA 3 – Proces verbal de negociere nr. . 
 ANEXA 4 – Hotărârea Consiliului Local nr.443/2005. 
 
 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   S.C. “DCV GAZ” S.R.L 
 

PRIMAR               SECRETAR                  
 ec. Antonie Solomon           Nicoleta Miulescu              VÎLVOI   VASILICĂ 

 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV  
                  ec. Nicolae Pascu        
 
 
 

                 Vizat pentru legalitate 
  Direcţia Contencios Juridic 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
  

Radion Gorun CĂMĂTARU  
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
           
          HOTĂRÂREA NR. 379 

 
          

   
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.08.2005; 
          Având în vedere raportul nr. 58749/2005 al Direcţiei Urbanism  prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui SKID în 
b-dul. Dacia intersecţie cu Aleea III Castanilor,  în vederea asocierii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova cu S.C. DCV GAZ S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată şi Legii nr. 
453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor şi ale Ordinului nr. 1943/2001 al M.L.P.A.T.; 

În temeiul art. 38 lit. f, k, x şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui SKID în             
B-dul Dacia  intersecţie cu Aleea III Castanilor , municipiul Craiova, 
prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art2. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. DCV 
GAZ S.R.L., în vederea amplasării unei staţii SKID pe un teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1126,00 mp, situat 
în b-dul Dacia  intersecţie cu Aleea III Castanilor.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să negocieze contractul de 
asociere care va fi supus aprobării Consiliului Local. 

Art.4. Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
           Marin RADU      Nicoleta MIULESCU 
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