
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013. 

Având în vedere raportul nr.10577/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată şi 
Titlul VI - Proprietatea Publică, art.858-875 Cod Civil;  

Potrvit Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare 
la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociati; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art. 45 alin. 3, art. 123, 
alin.1, 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.170/2012, după cum urmează: 
a) anexa nr.1 referitoare la contractul de concesiune încheiat între Municipiul 

Craiova şi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. în sensul majorării redevenţei cu 
suma de 140.266 lei, fără T.V.A., de la 1.227.757 lei/an (102.313 lei/lună), fără 
T.V.A., la 1.368.029 lei/an (114.001,9 lei/lună) fără T.V.A., prevăzută la art.3; 

b) anexa nr.2 referitoare la bunurile aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, concesionate către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., prin completare 
cu bunurile prevăzute în anexa  care face parte integrantă din hotărâre; 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L. 



  

   Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

   Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 

INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul PATRIMONIU 

Nr.10577 /23.01.2013 
                                                                                                                        
                   SE APROBĂ, 

                                                                                                    PRIMAR                                                        
          Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                                   
       

•                RAPORT 
 

 Prin HCL nr. 154/04.10.2012 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de 
Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, 
respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, sub 
denumirea S.C. TERMO CRAIOVA SRL,  cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian, 
nr. 14, potrivit actului constitutiv. 

În atare situaţie, bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Craiova date 
în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova conform prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 79/2006 (bunuri proprietate publică) şi HCL 
nr. 58/2008, HCL nr. 180/2008, HCL nr. 325/2008, HCL nr. 186/2009, HCL nr. 536/2009 
şi HCL nr. 87/2010, (bunuri proprietate privată), cu modificările şi completările ulterioare, 
au fost concesionate , către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. în baza Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr.170/31.10.2012.        

 Contractul de concesiune cuprinde 2 anexe astfel: Anexa 1- bunurile ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, Anexa 2- bunurile ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova. Redevenţa este de 1.227.757lei/an respectiv de 102313lei/lună 
fără TVA, pentru bunurile ce aparţin domeniului public şi privat   al municipiului Craiova 
,iar nivelul redevenţei se va negocia anual în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul 
contractului. 

  Prin adresa nr. 22/21.01.201 , S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.solicită Consiliului 
Local al municipiului Craiova modificarea  contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova  intrucât un număr de patru lucrări de 
investiţii realizate asupra  bunurilor nominalizate în Anexa la prezentul raport, nu au făcut 
obiectul contractului de concesiune,respectiv nu au fost luate în calcul la stabilirea valorii 
redevenţei. 



  

 Ca urmare , S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.a solicitat la SC EXVAL CONT  
realizarea unui nou raport de evaluare .Din conţinutul raportului ,rezultă că valoarea justă a 
modernizărilor la 31.12.2012 este de 11.363.337,31 lei sumă totală cu care se majorează 
valoarea bunurilor concesionate. Totodată,evaluatorul autorizat propune o creştere anuală a 
redevenţei aprobate, cu suma de 173.929 lei inclusiv TVA ceeace însemnă suma de 
140.266 lei fără TVA, astfel rezultînd o redevenţă anuală de 1.368.029lei fără TVA, 
respectiv 114.001,9 lei/lună. 

       În cuprinsul  adresei nr. 22/21.01.201se mai solicită şi ca o parte din valoarea 
lucrărilor de întreţinere,reparaţii a reţelelor concesionate să fie suportate de Consiliul 
Local,până la nivelul redevenţei stabilită princontract.  

 Faţă de cele prezentate şi  în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. b şi art. 59 al. 1,  2, 3 
din  OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,  
modificată şi completată,şiTitlului VI- Proprietatea Publica  art. 858-875 Codul Civil şi cu 
prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5 lit. a, art. 123 din Legea  nr.215/2001, 
republicată privind administraţia publică locală  , propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

 

 1.Modificarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Craiova nr.170/31.10.2012 cu 
privire la obiectul  contractului de concesiune  a  bunurilor proprietate  publică  şi privată a 
municipiului Craiova prevăzute  în anexa 2,3  în sensul completării cu  bunurile aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova identificate în Anexa la prezentul raport., 

     2.Modificarea art.3.din Anexa nr.1 la HCL NR.170/31.10.2012 ,in sensul majorării redevenţei 
cu suma 140.266 lei fără TVA de la 1.227.757lei/an ( 102313lei/lună) fără 
TVA,la1.368.029lei/an  (114.001,9 lei/lună).fără TVA  

 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul 
de concesiune încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova şi 
SC TERMO CRAIOVA SRL ,pentru modificările prevăzute la punctul 1. 

  4Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr. 147/1999 si nr. 173/2001, precum şi finalizarea procedurilor de modificare a H.G. nr. 
141/2008 prin intermediul Consiliului Judetean Dolj.  

 Director executiv,         

         Adriana Cîmpeanu                     

                                                                                                                             
       

                                                                                                                       Intocmit, 

                                                                                                        insp.Daniela Radu  
         



  

 

 

 

       Avizat de legalitate,  

             Cons. jur. Ionuţ Gâlea         
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