
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 

nr.86/1996 încheiate între  S.C. Vladbriana S.R.L. şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova 

          
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013. 

Având în vedere raportul  nr.22752/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 
nr.86/1996 încheiate între  S.C. Vladbriana S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, ce au ca obiect terenurile aferente spaţiilor comerciale situate la parterul 
blocului 21A, sc.2, B-dul Carol I; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, 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 contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 
nr.86/1996 având ca obiect terenurile aferente spaţiilor comerciale situate la 
parterul  blocului 21A,sc.2, b-dul Carol I, în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C. Vladbriana S.R.L., cu Guriţă Dumitru şi Guriţă Doina Tatiana. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 86/1996. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1996 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 485/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Guriţă Dumitru şi Guriţă 
Doina Tatiana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   

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



 

MUNICIPIULCRAIOVA 
PRIMĂRIAMUNICIPIULUICRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 22752/________2013 

                                                                                                         Se aprobă 
                                                                                                          PRIMAR 
                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

Raport 
privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 

nr.86/1996 
 în sensul schimbării părţii contractante S.C. VLADBRIANA S.R.L. 

 cu GURIŢĂ DUMITRU ŞI GURIŢĂ DOINA TATIANA 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1996 s-a 
aprobat concesionarea directă a terenurilor în cotă indiviză aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova aferente spaţiilor comerciale situate în blocul 21A, 
sc.2 din Calea Bucureşti (actual b-dul. Carol I). 

 În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. DORVAL S.R.L. pentru o perioadă de 50 de ani trei contracte de 
concesiune şi anume: 
− contractul de concesiune nr. 84/1996 pentru terenul în cotă indiviză în suprafaţă 

de 22.25 mp situat în Calea Bucureşti, bl.21A, sc.2, aferent spaţiului comercial 
nr. 8 în suprafaţă de 145,43 mp; 

− contractul de concesiune nr. 85/1996 pentru terenul în cotă indiviză în suprafaţă 
de 21,93 mp situat în Calea Bucureşti, bl.21A, sc.2, aferent spaţiului comercial 
nr. 7 în suprafaţă de 143,30 mp; 

− contractul de concesiune nr. 86/1996 pentru terenul în cotă indiviză în suprafaţă 
de 15,05 mp situat în Calea Bucureşti, bl.21A, sc.2, aferent spaţiul comercial nr. 
2 în suprafaţă de 98,32 mp.  
  Terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune mai sus precizate 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova conform anexei 2A la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2009. 

  Ulterior, ca urmare aprobării înlocuirii titularului acestor contracte de 
concesiune respectiv S.C. DORVAL S.R.L. cu S.C. VLADBRIANA S.R.L., s-au 
încheiat actele adiţionale nr.2/2007 de modificare corespunzătoare a celor 3 
contracte menţionate mai sus, între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
VLADBRIANA S.R.L conform  H.C.L. nr.485/2006.  

  Prin cererile înregistrate la Primăria Craiova sub nr.171175/2012 şi 
172737/2012 , Guriţă Dumitru şi Guriţă Doina Tatiana solicită modificarea 
contractelor de concesiune nr.84/1996, 85/1996 şi 86/1996 în sensul înlocuirii părţii 
S.C. VLADBRIANA S.R.L. cu Guriţă Dumitru şi Guriţă Doina Tatiana, ca urmare a 
divizării parţiale succesive a S.C. VLADBRIANA S.R.L., S.C. VLAD TRAVEL 



 

S.R.L. şi S.C. GURITA DORU S.R.L. 
  În acest sens domnul Guriţă Dumitru, prin adresa înregistrată la 

Primăria Craiova sub nr.15537/2013, prezintă situaţia spaţiilor comerciale aflate în 
bl.21A, sc.2 din b-dul. Carol I, ataşând în acest sens şi actele care atestă divizările 
succesive ale celor trei societăţi comerciale, astfel:  

 - În anul 2007 a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, 
nr.1205/18.IV.2007    proiectul de divizare parţială a S.C. VLADBRIANA S.R.L. 
prin desprinderea unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale VLADBRIANA 
S.R.L. şi transmiterea către Societatea Comercială VLADI TRAVEL S.R.L. a unor 
elemente bilanţiere de activ şi pasiv, printre care se regăsesc spaţiile comerciale 
aflate la parterul bl.21A, sc.2 din B-dul Carol I. Ulterior, conform Încheierii 
nr.4561/2007 a Tribunalului Dolj a fost admisă cererea şi s-a dispus înregistrarea în 
Registrul Comerţului cu privire şi la divizare a S.C. VLADBRIANA S.R.L. 
Totodată, facem precizarea că în baza Rezoluţiei nr.2264 din data de 11.03.2010  şi 
aşa cum este menţionat şi în Certificatul de radiere, ambele emise de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, Societatea Comercială 
VLADBRIANA a fost radiată. 
 - În anul 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, 

nr.3212/23.VII.2010 
proiectul de divizare parţială a Societăţii VLADI TRAVEL S.R.L. prin 

desprinderea unei părţi din patrimoniul societăţii VLADI TRAVEL S.R.L. şi 
transmiterea către S.C. GURIŢĂ DORU S.R.L. În conformitate cu prevederile 
proiectului de divizare au fost transmise către S.C. GURIŢĂ DORU S.R.L. unele 
elemente bilanţiere de activ şi de pasiv. Din activele existente în inventarul S.C. 
VLADI TRAVEL S.R.L. se transferă Societăţii GURIŢĂ DORU S.R.L. poziţa 
bilanţieră referitoare la „Spaţiul comercial – Bd. Carol I, nr.6, bl.21A, sc.2, parter + 
mezanin”. Prin Decizia nr.1251 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, rămasă 
irevocabilă la data de 03.12.2010, se constată legalitatea hotărârii nr.2/2010 a 
Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor S.C. VLADI TRAVEL S.R.L. 
privind divizarea parţială a societăţii şi dispune înregistrarea în registrul comerţului 
a menţiunii de divizare. 

 - În anul 2011 S.C. GURIŢĂ DORU S.R.L. este radiată din Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj conform Rezoluţia 
nr.3401/15.03.2011 şi a Certificatului de radiere ca urmare a lichidării. În urma 
acestei radierii, activele societăţii GURIŢĂ DORU S.R.L. s-au repartizat aşa cum 
este menţionat în Certificatul Constatator nr.20405/17.03.2011 emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj asociatului unic Guriţă Dumitru 
şi constau în spaţiile comerciale situate în Craiova, b-dul. Carol I, bl.21A, sc.2 
(parter şi mezanin) - spaţiile 2,7 şi 8, spaţii comerciale cărora le revin terenurile în 
cotă indiviză ce constituie obiectul contractelor de concesiune nr. 84/1996, 85/1996 
şi 86/1996. 

  Având în vedere: Certificatul Constatator nr.20405/17.03.2011 emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, Certificatul de căsătorie 
al numiţilor Guriţă Dumitru şi Guriţă Doina Tatiana şi aşa cum este inserat în 
Încheierea  nr.32983/2011 şi în Extrasul de carte funciară nr.37182 emise de Oficiul 



 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, dreptul de proprietate asupra spaţiilor 
comerciale nr.2, 7 şi 8 situate în Calea Bucureşti (actual b-dul Carol I), bl.21A, sc.2, 
aparţin numiţilor Guriţă Dumitru şi Guriţă Tatiana.  

 Precizăm că redevenţa datorată Primăriei Municipiului Craiova în legătură cu 
cele trei contracte de concesiune a fost achitată integral de Guriţă Dumitru şi Guriţă 
Doina Tatiana. 

 Faţă de cele mai sus prezentate şi ţinând cont de: 
 - art.10 al Anexei 3 – Clauze Speciale din contractele de concesiune 

nr.84/1996, 85/1996 şi 86/1996 -” cesiunea contractului sau închirierea construcţiei 
edificate pe terenul concesionat se poate face numai cu acordul concedentului” 

 - art.36, alin.(5), lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală potrivit căruia: 

  „Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea 
bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului” 

 - art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executăriii lucrărilor de 
construcţii care prevede că: „dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în 
caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a 
fost constituit”, propunem spre analiză şi aprobare: 
− modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, 85/1996 şi 86/1996 aşa cum 

fiecare dintre acestea a fost modificat prin actul adiţional nr.2/2007, în sensul 
înlocuirii părţii contractante S.C. VLADBRIANA S.R.L. cu Guriţă Dumitru şi 
Guriţă Doina Tatiana iar pe cale de consecinţă modificarea în mod corespunzător 
a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1996 şi 
nr.485/2006; 

− se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune nr.84/1996, 85/1996 şi 86/1996 aşa cum 
fiecare a fost modificat prin actul adiţional nr.2/2007. 
 

* 
*    * 

  Anexăm în copie documentele despre care s-a făcut referire în 
prezentul raport.   

 
 
  Director Executiv                                                            Şef Serviciu 
          Adriana Cîmpeanu                                                     Gabriel Smaranda 
 
 
 
 
                                                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                                        cons. jur. Ionuţ Gâlea  
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