
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT   

       
                              

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.305/2009 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. OLAS PROD S.R.L. 

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

28.02.2013; 
  Având în vedere raportul nr.27065/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 

propune modificarea contractului de concesiune nr.305/2009 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi  S.C. OLAS PROD S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, 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 contractului de concesiune nr.305/2009, în sensul 
schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C. GIVPAN 
GROUP S.R.L., după încheierea contractului de vânzare – cumpărare între cele 
două părţi. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.305/2009. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. GIVPAN GROUP 
S.R.L. 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. 27065/2013 

 
                                                                                                                 Se aprobă 
                                                                                                                  PRIMAR 
                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

Raport 
privind modificarea contractului de concesiune nr.305/2009  în sensul 

schimbării 
  părţii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L.  cu S.C. GIVPAN GROUP 

S.R.L. 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2008 s-a 
aprobat concesionarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aferent porticului în suprafaţă de 58,1 mp, situat în Cartier 
Craioviţa Nouă, str. George Enescu, construcţie independentă de bl.200OP în vederea 
realizării unui spaţiu comercial. Nivelul minim al redevenţei a fost stabilit prin raport de 
evaluare, aprobat de Consiliul Local al municipiului Craiova prin H.C.L. nr.391/2008, 
acesta constituind nivelul de la care a pornit licitaţia.  

 În urma licitaţiei organizate în acest scop, contractul de concesiune pentru terenul 
mai sus precizat, s-a atribuit ofertantului S.C. OLAS PROD S.R.L., clasat pe locul I, cu 
preţul de 31lei/mp/lună, cu care s-a încheiat ulterior contractul de concesiune 
nr.305/2009 pentru o perioadă de 49 ani. 

 Terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.305/2009, în suprafaţă de 
58,1 mp aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, conform anexei 2 la 
Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.55/2008 (poziţia nr.29). 

  Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.19758/06.02.2013   domnul Vişan Gigi – Virgil, reprezentantul S.C. GIVPAN 
GROUP S.R.L., ne face cunoscută  intenţia de cumpărare a spaţiului comercial amplasat 
pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.305/2009, conform 
antecontractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.126/06.02.2013 de BNP 
Balaci Eugen. 

 De asemenea, S.C. A.M.T. SERVICII INSOLVENŢA SPRL Craiova, 
administratorul judiciar al S.C. OLAS PROD S.R.L. Craiova, prin adresa 
nr.26930/18.02.2013, îşi exprimă acordul pentru înstrăinarea spaţiului situat în Craiova, 
str. George Enescu, bl.200OP, spaţiu comercial aflat pe terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.305/2009 . 
  Referitor la plăţile efectuate până în prezent, facem menţiunea că redevenţa 
pentru acest contract de concesiune a fost achitată la zi, conform chitanţei nr.615-49-



0152/18.02.2013 (anexată în copie).  
 Faţă de cele mai sus prezentate şi ţinând cont de: 
 - art.10 din contractul de concesiune nr.305/2009 -”Cedarea obiectului 

concesiunii, către terţi, se face numai cu aprobarea prealabilă a concedentului în 
condiţiile legii, la solicitarea motivată a concesionarului.”  

 - 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 contractului de concesiune nr.305/2009 în sensul schimbării părţii 
     contractante S.C. OLAS PROD S.R.L. cu S.C. GIVPAN GROUP S.R.L., 
după        încheierea contractului de vânzare – cumpărare între cele două părţii; 

− se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune nr.305/2009. 

 Anexăm în copie următoarele: 
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 136/2008 şi 391/2008; 
- contractul de concesiune nr.305/2009 încheiat cu S.C. OLAS PROD S.R.L.; 
- anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.55/2008 ; 
- adresa S.C.GIVPAN GROUP S.R.L. nr.19758/06.02.2013; 
- adresa  S.C. A.M.T. SERVICII INSOLVENŢA SPRL nr.26930/18.02.2013; 
- antecontractul de vânzare - cumărare autentificat sub nr.126/06.02.2013. 
 
 
 
   Director Executiv                                                 Şef Serviciu 
                    Adriana Cîmpeanu                                          Gabriel Smaranda 
 
 
 
                                                                                            Avizat pentru legalitate    
                                                                                             cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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