
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT   

       
                              

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind schimbarea denumirii părţii contractante din S.C. „NEWS OUTDOOR 

ROMÂNIA” S.R.L. în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. la contractele de asociere 
nr.3/01.07.1997 şi nr.4 bis/01.07.2003 

 
 

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

  Având în vedere raportul nr.21811/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune schimbarea denumirii părţii contractante din S.C. „NEWS OUTDOOR 
ROMÂNIA” S.R.L., în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. la contractele de asociere 
nr.3/01.07.1997 şi nr.4 bis/01.07.2003; 

    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 schimbarea denumirii societăţii comerciale, parte în contractele de 
asociere nr.3/01.07.1997 şi nr.4 bis/01.07.2003, încheiate cu municipiul Craiova, 
din S.C. „NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L., în S.C. „GETICA OOH” 
S.R.L.. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele           
adiţionale de modificare a contractelor de asociere nr.3/01.07.1997 şi nr.4 
bis/01.07.2003. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. „GETICA OOH” 
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 Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.21811/11.02.2013                                            

                                                                                              
                                                                                                  Se aprobă 
                                                                                                  PRIMAR   
                                                                                        Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT  
privind schimbarea  denumirii părtii contractante din S.C. „NEWS 

OUTDOOR ROMANIA” S.R.L.  în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. 
 la contractele de asociere nr.3/01.07.1997 şi nr. 4bis/01.07.2003,  

încheiate cu Municipiul Craiova 
 
 

          Prin Hotărârea Consiliului Local nr.77/1997 s-a aprobat asocierea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. „Dockview Media” S.R.L. în vederea 
exploatării în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public al 
municipiului Craiova, perfectându-se apoi contractul de asociere nr.3/01.07.1997. 

 Ulterior S.C.DOCKVIEW MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.17/31.01.2002 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor 
contractuale către S.C.’’EXCLUSIV MEDIA’’S.R.L.(urmare vânzării panourilor 
publicitare către aceasta din urmă) încheindu-se astfel actul adiţional nr.7/2002 la 
contractul de asociere nr.3/1997.   

 De asemenea, prin H.C.L. nr.147/28.10.2004 s-a modificat contractul de asociere 
nr.3/1997 în sensul schimbării denumirii asociatului din SC ,,EXCLUSIV MEDIA’’ 
SRL în SC,,NEWS OUTDOOR ROMANIA’’SRL, încheindu-se în acest sens Actul 
adiţional nr.11/2004. 

 Prin H.C.L. nr.276/2007, s-a aprobat prelungirea cu o perioadă de încă 5(cinci) 
ani a contractului de asociere, încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr.15/2007. 
Acestă perioadă s-a încheiat la data de 01.07.2012 iar prin HCL nr 93/2012 s-a aprobat 
prelungirea contractului de asociere pana la data de 01.07.2017. 

 În baza HCL nr.17/2002, la contractul de asociere a fost prevăzută obligativitatea 
firmei de publicitate de a achita către autoritatea locală o cotă de 45% din venitul lunar 
fără TVA obţinut prin închirierea către diverşi clienţi a panourilor publicitare. 

X 
X  X 

 Referitor la contractul de asociere nr.4 bis/2003 prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.208/2003 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu 
S.C.EXCLUSIV MEDIA S.R.L.în vederea exploatării în comun a unor mijloace de 
publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova, perfectându-se apoi 
contractul de asociere nr.4 bis/2003. 



 Ulterior S.C.EXCLUSIV MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.26/29.07.2004 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor 
contractuale către S.C.’’NEWS OUTDOOR ROMANIA’’S.R.L.(urmare vânzării 
panourilor publicitare către aceasta din urmă) încheindu-se astfel actul adiţional 
nr.2/2004 la contractul de asociere nr.4 bis/2003.   

 Prin HCL nr.48/2008, s-a aprobat prelungirea cu o perioadă de 5(cinci) ani a 
contractului de asociere, încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr.9/2008. Această 
perioadă se încheie 01.07.2013. 

 Facem precizarea că în ambele contracte a fost prevăzută şi o sumă lunară 
minimă obligatorie pe care asociatul o plăteşte chiar dacă în anumite perioade nu are 
angajamente cu clienţii sau are o activitate necorespunzătoare şi realizează venituri mai 
mici. 

 Menţionăm că suma lunară minimă de plată se actualizează anual în funcţie de 
hotărârile aprobate de Consiliul Local privind impozitele şi taxele locale. 

 Analizând modul de derulare a celor două contracte  de asociere, facem unele 
precizări,astfel: 

 - S.C.’’NEWS OUTDOOR ROMANIA’’S.R.L. deţine în prezent un număr total 
de de 45 amplasamente ocupate cu panouri publicitare astfel: 8 panouri  tip 
BILLBOARD dimensiune 6m x 3m, 14 panouri  tip BACKLIT dimensiune 4m x 3m, 
17 panouri  tip BACKLIT dimensiune 3.2m x 2.4m, 6 panouri  tip CITYLIGHT 1.2m x 
2.8m; 

 - asociatul  a dovedit că este o firmă serioasă, care şi-a achitat datoriile către 
autoritatea locală în condiţiile stabilite prin contractul de asociere; 

 - a manifestat permanent receptivitate faţă de autoritatea locală, în sensul că a pus 
la dispoziţia acesteia o parte din panourile publicitare care în anumite perioade erau 
nedecorate, pentru a populariza diverse acţiuni, cu scopul de a păstra ordinea şi 
curăţenia în locurile publice, de a aduce la cunoştiinţa locuitorilor oraşului informaţii 
privind desfăşurarea diverselor manifestaţii culturale, sportive, etc; 

 -sumele achitate în baza celor două contracte de asociere au constituit o 
importantă sursă de venit pentru bugetul local. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr.18768/2013 S.C. 
,,NEWS OUTDOOR ROMANIA’’S.R.L. solicită modificarea celor două contracte de 
asociere în sensul schimbării denumirii părtii contractante din S.C. „NEWS OUTDOOR 
ROMANIA” S.R.L.  în S.C. „GETICA OOH” S.R.L., începând cu data de 01. 01.2013. 

 În susţinerea acestei solicitări, S.C. „GETICA OOH” S.R.L. prezintă certificatul 
de înregistrare fiscală emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, precum şi Rezoluţia nr. 636756/14.12.2012 prin care s-a admis cererea 
formulata de S.C. „NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L de schimbare a denumirii 
firmei. 

 Având în vedere prevederile art.36, alin.(5), lit. a din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală , propunem spre analiză şi aprobare:  

 - schimbarea denumirii societăţii comerciale parte în contractele de asociere nr. 
3/01.07.1997 şi nr. 4bis/01.07.2003, încheiate cu  Municipiul  Craiova, din S.C. 
„NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. 

 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actele   adiţionale  
pentru schimbarea denumirii părţii contractante în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. la 
contractele  de asociere nr.3/1997 si nr 4bis/2003. 



 Anexăm în copie : 
  - contractele de asociere nr.3/1997 şi nr 4bis/2003; 

-  adresa nr.18768/2013 a S.C.’’GETICA OOH’’S.R.L.; 
-  certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti; 
- Rezoluţia nr. 636756/14.12.2012 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.893269/12.12.2012. 

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