
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   

                  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT S.R.L. 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 

  Având în vedere raportul nr.6982/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de asociere nr.23/2003 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.40/2013 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice; 

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 art.24 din contractul de asociere nr.23/2003, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei spălătorii auto, cu magazin şi bar, amplasate 
pe domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 2% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, 
realizate la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei 
financiare anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-
Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de 
prezentare a acesteia la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.23/2003. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2003. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. SENTIMENT 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, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                    PRIMAR 
Biroul Urmărire Contracte Agenţi  Economici            LIA OLGUŢA VASILESCU 
Nr. 6982/20.01.2014 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea termenului de depunere a situaţiilor financiar contabile la 

contractul de  asociere nr.23/03.11.2003  încheiat cu S.C. SENTIMENT S.R.L.,  în vederea 
regularizării cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
 
     Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/28.08.2003 s-a aprobat 

asocierea cu S.C.SENTIMENT S.R.L. în vederea exploatării în comun a unei spălătorii auto cu 
magazin şi bar situată în cart.Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, zona blocului 128, Craiova, 
ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/30.10.2003 s-a 
aprobat contractul de asociere nr.23/03.11.2003 încheiat cu S.C.SENTIMENT S.R.L. ce are ca 
obiect construirea şi  exploatarea unei spălătorii auto cu magazin şi bar, amplasate pe terenul ce 
aparţine domeniului public de interes local, identificat mai sus, în suprafaţă de 106,18 mp, 
contract  incheiat pe o perioadă de 25 ani, cu  renegocierea din 5 în 5 ani prin act adiţional a 
cotei de asociere şi a sumei minime de plată . 

     Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a 
obligat să plătească autorităţii locale un procent de 2 % din totalul încasărilor anuale (cifra de 
afaceri) dar nu mai puţin de 1000 euro/an.  

    Ulterior, în urma renegocierii, prin actul adiţional nr.1/2010 s-a modificat suma minimă 
anuală prevazută la art.9 şi art.18 din contractul de asociere, în sensul majorării acesteia de la 
1000 euro/an la 2000 euro/an. 

    Conform art.24  „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, reprezentând 2 % din totalul încasărilor (cifră de afaceri) anuale, fără TVA, (...), se 
efectuează până la 31 martie a anului următor pentru anul încheiat, pe baza situaţiilor financiar 
contabile ce se vor depune la Primăria Craiova până la aceeaşi dată.”   

    În ultimii ani nu s-a  putut respecta această dată , fiind imposibilă regularizarea până la 
31 martie a anului următor pentru anul încheiat , situaţiile financiare anuale fiind depuse 
ulterior datei de 31 martie, şi anume termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale pentru 
anul  încheiat având termen de depunere în 150 de zile de la finele lui, caz în care termenul 
limită este  data de  30 mai a anului  următor pentru anul încheiat. Este imperios necesar să 
modificăm data regularizării în contractul de asociere pentru ca începând cu anul 2014 
cuantumul datorat Consiliului Local al Municipiului Craiova să  fie  devreme stabilit conform 
contractului şi legislaţiei în vigoare .  

  În Monitorul Oficial (0044 din 21.01.2013) din 21 ianuarie 2013, a fost publicat Ordinul 
Ministrului Finantelor (nr.040) privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 
pentru anul 2012, ordin ce introduce procedura de depunere a bilanturilor. Actul se adreseaza 
tuturor societatilor comerciale romane, sucursalelor societatilor straine cu un sediu fix in 
Romania, regii autonome, companii nationale, institute de cercetare dezvoltare, organizatiile 
fara scop patrimonial si a altor entitati ce au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale 
conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicata cu modificari. 



   Ordinul stabileste aceleasi termene de depunere a situatiilor finaciare  ca si in anii 
precedenti, astfel: 
   -societatile comerciale, regiile autonome, companiile nationale si institutele de cercetare 
dezvoltare, depun situatiile financiare in termen de 150 de zile de la finele anului 2012. 

   Având în vedere cele prezentate mai sus,  
      Propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 

următoarele: 
− modificarea art.24 din  contractul de asociere nr.23/2003 care  va avea, din ianuarie 

2014 următoarea formulare : 
      „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

reprezentând  
2 % din totalul încasărilor (cifra de afaceri)  anuale fără TVA, realizate la obiectivul 

prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare anuale-bilanţul contabil-
depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de 
depunere. 

    Data limită de prezentare a acesteia la Primăria Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 

− se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.23/2003 , încheiat cu S.C.SENTIMENT S.R.L. 
      Anexăm în copie: 
      -Contractul de asociere nr.23/2003  
        
        
            Director executiv,                                                                  Şef Serviciu, 
    C.J.Cristian Ionuţ GÂLEA                                                  Gabriel SMARANDA 
    
 
 
 
                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                         Petrovici Marta 
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PI{ IMAI{ iA MUNI(] IP]UI-UI C]RAIoVA
Nr'. i 200-3

Anexi  la  l l .  ( ' .1 . .

UONTRACT DIr ASOCIDRE
Nr. .{..J_ t :aj xT 20,3

( ap.I PARTILE C.ONTRACI.ANTII

( 'onsil i tr l  l ,ocal al Municipiului .raiova. cu scdiul in (-rai.va. str.. A.l. (.uza.
'r.7. r 'cpr.czclttal prin donrnul printar, ing. Vasilc I lulucca si

s (" "sIlNllMENT" 
s R.L.. cu sccliul in araiova. s1r. ( ie.r-sc rrrcsc,. br. '2sc l '  ap -5. - i .de{ul l)ol j ,  iunratriculati ra oriciul Rcgislrurui (.rnrcrturui s.bt'tr 'l16/140211995. avdnd cod Lrnic dc inrcgislrarc RrgTr()2r. rcprczcntatr regarprin ad'ninislrator pirjor Mihaita. dorniciliat in (rrar.va. srr.A rbirsrr-c rc nr.(i.poscsor al ( l l  scria DX 'r. 2ti l3n4/p.l i{ ia crai.va. c.tr 'ur'cric pcrs.nal

n70608t63212.
Asrrcicrca sc rca,r'caziinba,afrcrl nr. 253r20035i HC' nr. 33 ri2(x)3.

uap II oti l ICTUL CONTRACIUI_UI

Art l '  ()bicctul ctxrtracturui i i  conslituie asooicrca in vcdcrca cxpl.at ' . i i  i '
co'.r a urrci sp'lrkrrii a'10. cu 'ragazin iii bar. anrprasatc pc lcrcnul in
supralali dc 106. rg rnp', si lLral i '  craiova. cart. ( irai.vi{a N.uii. I l-dul()ltcnia. zona bl.curui nr.r2fi, lcrcn caro apar.{inc donre'iurui prrbric dcintcrcs local al Municipiuh-ri f lraiova.'fcrcnul 

csrc iclcnli l icat pri '  pranul urbanisl ic t lc Dciali.. ar, izat pri.
l jol ir irca Ctonsil iului Local nr. 237 131.10.2002.

(lap III DLIttA'fA CON fI{ACTIJLUI

At't 2 l)rczcntul crnlracl dc as.cicrc r;c inchcic pcnlru o pcrioacra rlc 25 ani, cu
rcrrcg.cicrca din 5 i '5 ani, prin acl adil ional, a r:olci dc as.cicrc ; '  a
sunrci nrinintc dc pla6.
l 'onlracltt l  i ; i  piodttcc c1c11c irccpAntl cLr clata scnrfu.i i  accsluia t lc ci,.c
nonl
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cap. lv ctoi.tTRIIlIJTIA pARTTLOR
CONTRII]UTIA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art'3' consiliul Local ar Municipiurui craiova contribuic cu terenur. in sunrarara
cie 106' 18 mp', identiricat conrbmr art. l. cvaluat. prin cxpcrlizi. lu uornor.o
dc I  10.330.000lei

(  ()N' l 'RtBUTIA s.c.  . ,sENTrMENT" 
S.R.L.

Ar1.4. S.C. "SIINTIMENT'. 
S.R.L. va conslrui

propric spildtoria au1o, magazinul si barul.
la art. I .

;;i va cxploata, pe chelluiala
amplasale pe tcrcnul nrentional

Art' 5' Asupra bunurilor gi varoriror ce reprczinta contribufia ficcrrci pdrli ra
realizarca asocierii, ce facc obicclur prezcntului contract. asociatii isi
pIstreazi dreptul de proprictalc.

( 'up.V DR EPTURi  LE PARTILOR
DREPTURILI CONSILruLUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

At1'6' sa umrireascd rcspcctarea crestina(iei tcrcnurui pcntru rcarizarca obicctur.i
asocicrii_

Ar1'7' sa Lmnircasci rcaliz-area .biccti'ului prezcnturui contract, rcspcctiv a
spelAtoriei auto, magazinului 9i barului, prevdzute la ar1. l. conlixr'
documcnla(ici tehnicc, care a stal la baza eliberarii autorizatici dc
conslruirc.

Art u' sd solicitc qi sd vcrificc, prin aparatul propriu de spcciaritarc, d.cunrcntclc
linanciar-c.ntabire cu privire la totarur incasf,rilor (ciria tle afaceri) anuale,
ldri rvA' rcalizare Ia obiectivcre previz.ulc la art. l din contractul dc
asocicre.

Ari 9' sa primcasc' procentur de 2y' din totar*l incasiriror anualc (cifra dc
afaceri)' lera ryA, rearizare la obicctirur prcvdirut ra arl.l - spilitoric
auttr. magazin 6i bar, dar nu mai pufin suma dc 1000 DURO/an (in
cchivalent lei la data pldlii) inccpdnd cu anul 2(X)4, pAna la slhrlitul .
contractului.

Arl l() '  Sd recuperezc, de la S.c. " 'ENTIMENT" 
s.R.L.. conlravaroarca pli{ i i

clbctuate pcnlm stabirirea prin cxpcrtizd tehnioi a varorii de circulalic a
terenului ce lacc.bieclur prezenturui cunlracr de as.cicrc. i ,  maxinr 3() trc
zilc dc la data scmndrii contraclului inlr.c cclc tioui parti.

Arl l l' Si descmnezc ur reprezentant ar aul.dtilii rocale. in 'edcrca urmiririi

. :luott'ut 
dc rcalizare a conlraclului.

)

I
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DRIPTURII,E S.C. *SENTIMENT'' 
S.R.L.

Art.l2. si exploatczc, nemijlocit, bunurile ce fac obicctul nrczentului conlract dc
asocicre.

Ar1. 13. Sd administreze ;i s6 coordoncze, autonom, activitatea comcrciali gi sa ia
lnf,surilc cc se impun pentru crcgterea cifrci de ataceri.

Afl. 14. S[ solicitc autoritifii locale avize qi acorduri neccsarc bunei adnrinistr[ri a
obiectului contractului de asociere.

|ap.Vr  oBLtGATTTLE PARTILOR
OBLIGATIILE CONSILruLUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Afl 15' Sd puni Ia dispozilia s.c. "SENTIMDNT" 
s.R.L. terenul, ce racc

obiectul prezenlului contracl, liber dc orice sarcini.

OI]LIGATIILE S.C. *SENTIMENT" 
S.R.L.

fu1. 16. Si ob(ini, pc cheltuiald proprie, toate avizele, acordurilc 9i autorizatiile
neccsafe executirii lucrdrilor pcntru rcalizarea spil5toriei aut..
magazinului gi barului.

Arr.17. Si pistreze destinafia terenului, a$a uum a fost aprobati prin Hotdrdrca
Consiliului Local nr. 253/2003.

Aa. f 8. se achite un procent de 2"/" drn totalul incasirilor anuale (cifra de alaceri),
lerr -fvA, 

realizate la obiectivul previzut ra art. l, dar nu mai pulin cic
1000 EURoian (in echivalent lei Ia data plelii) inccpand cu anul 2004,
pAni la linelc contrachrlui.

Ar1. 19. se plitcasci contravaloarca expertizei, comandatc de flonsiliul l-ocal
craiova, prin care s-a stabilit vak'rarea de circulalie a terenului ce face
obioctul prczentului contract de asociere. plala se va face in contul
nr-24510220 deschis la Trezoreria craiova, in maxim 30 dc zile dc la data
semnirii contractului intre pdrfi.

Art.20. sa contabiljzeze, dislinct, incasdrile realizate pcnrnr activitatca ce
constituie obiectul contractului de asociere, respecliv din exploatarca
spdlitoriei au1o, magazinului ti barului.



ArL'21 Si puna la r l ispozi l ia rcprczcnlan{i l t)r  aulori la{ i i  l .calc t l .crL'cnlclc
neccsarc detcrflnlnanr corectc a cotci, sarr a sunrci ntininrc tie plati,cuvcni l i  Crxrsi l iului Local al Municipiului Craiova.

|ap VIr MODALITAI.I DE PLATA

Arl '22' I 'rccnlul dirr incasiri. sa. s"ra nrininrf, dc platr, cuvcnitr aonsiriur' il 'rcal ar Municipiurui crraiova. prcvizuti ra arl. g pi r t, se achild in

n _ "" .f,rn,ll 
nr.21220230, rlcschis la Trczorcria Municipiului Craiova.t \ t t . z - 1 .  S U m C l c  m i n i m,.s EN rr M EN':; llil11T, ji,ll;1" l_ j,: ;ilff:l'::, i:":H, :,:,

^,., ,, 
,:l:.::-:ar.cca dc a doua pAni ta :0 n,,i.ni.,e, din ficcare an de plarI.r \tt z+ Kcgaran./area c'anttrmtrrui cuvcnil ( irnsiri 'rrr i  Locar ar Municipirrrtr i(lraiova' reprczcntand ,% ain totalul incasiriror (cilH de alaceri) anuale,l,ri T'VA, rcalizatc la obicclivtrl previzut la arl.t,sc clbcluca;z' p6na la 3 Inrarlie a anurui unnrlor, penlru anul inchcial, pe beu,a sil'atiir.r rinanciar

^ , , ,. ;:lribilc 
ce se vor dcpunc la prinriria Craiova, pini Ia accca;i tlari.f lt t 1r' rn ca'l d., ncachitarc ra termcn, a sunrcror prevdzute Ia art.g gi lg sc vorpcrccpc dobdnzi, calculatc cunfonl lcgislaliei in vigoare la data pl[1ii,

CAP.VIII MODIFICAREA, iNCETARIA $I REZILITREA
CONTRACTULUI Dt ASOCIITRE

Art.26. prczcntul conlrac
ac.rdul scris al n;J;;:t"t"t" 

sc poate crx,plcla sau nro<lilica nLtntai prin

A11'27 Nici una.in pirt ire scnrnatarc arc prczcnrurui contract t lc as.cicrc rru vacesirrra drcplurirc oi / sau obliga!i ir. j  sarc unci tcrle pi(i, rrra ac.rdur scrisal cclcilalte pdrli din acest conlract.
Ar1.2lj. (lxrtrictul dc asocicrc incctcazi in umritoarclc situalii:- prin ajungcrca la tcnncnul pc'tru carc a lirsl iuohciat;- i'ainte dc aju'gerea la termcn, nunrai prin acordul scris al prrlil.r.. c. onotificarc prcalabili dc 30 zilc, lransmisA cclcilaltc pir{i;- t:r,.:,,rut^n.rccllr i i  acrivi l i f i i  S.C. .,S[NTtMDNT..S.R.L., 

prin l ichidarc.slr*arrc i '  carc sc dcpunc . nolir icarc la (ronsiri 'r I-.car. in tcnrrcn dc
. l ( )  de  z i l c  t i t  l a  c l c , : l ans r . , . l ,  J r ; . ; ;  . r . .  r : . _ ,
cic insolvabilitu,.:.tuntur", 

stlrii dc lapt, sau de la dala conslatarii starii



At1-29 In cazul incctrri i  contracrurtri dc asocicrc. dinr,irra s.c.. .,sDNI.IMI:NT..
S'R'L" invcsti l ia rcarizali dc accasta sc'a vindc ra ' icitafic. iar dLrpir
relincrca cvcntuarclor dalori i  citre consil i .r r,ocar al MunicipiulLri
( lraiova' s c' "sDNllMENr' '  

s.R.L. va ri dcspagubiti din sur,a rSmasA,
dar nu nrai ni 'r1 dccAt varoarca rcactuarrzalr a invcstiqici, slabirit i  prr '
expcrl izi te hnit i .

A11'30' Rczilierea c.ntractului are r.c de prin drcpt. irr nrod uniratcral, la iniqiativa
consiliului Local al MunicipiulLri craiova. Iiri sonralic, notiricare sau
ccrerc de chcniare in juclecati (pact comisoriu gratlul IV), in umritoarclc
situafi i :
- intArzicrea la plala colci sau a sunrci rninimc dc plala, cuvcnitc

Consiliului Local, pe o pcrioatli mai nrarc dc 3 luni;
- schimbarca dcstinafiei brn,riror ce rac obicctul contracturui .c as.cicrc.

liri acordul Consiliului Local al Municipiului Craiova;- rcf'zul asocialului de a punc ra ttisp.zilia rcprczcnrantiror auk)dtelii
localc .a docrmentclor linanciar_contabilc, neccsare vcrilicarii ;ridetemrinirii cotci pirJi, sau a sunrci rnininrc dc plati cuvcnitc
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Ar1-31' Rezilierea conlracturui, pcntru nerespcctarca obrigariiror contracluare.
atragc plata de daune inlcresc_

C)ap.iX FORTA MAJORA

ArI 32' Nici una dintrc' pi4ile scnlralare alc prczcntului contract dc asocicrc .u
va li rdsprurziloare pcnlru lccxccularea in lcrmen ;i /sau in mod
c.respunzdt.r, total sau parlial a oricdrci dintrc .bligafiire cc-i rcvin. in
baza prczenturui contract, daci necxccutarea obriga{iiror rcspcclivc a firsl
cauza'ia dc un eveninrcnt imprcvizibir la data inchcicrii crntractului, aic
cSrci conscci'tc sunl dc neinrilurat de c'trc partea cc-r invoca (r'zb.i.
t.alanr itdt i  nal rrralc ).

Art.33. Partca carc invocd 1b4a n.rajorii va notilica ccleilaltc pi(i,
cat $i incctarea eveninrentului. i, tcmren clc: maxirrl I5
nolilicarii weninrcntului clecadc parlea. care invocl lirrla
drcptrrl dMi cx()neratA dc rdsptrnJcrc.

a16t apari l ia.

zi lc. l . ipsa

nrajori, tlin



( ' iLp. X.

A{ . i 4

A11. -15 .

L ]T i ( ; I I

L i t ig i i le  ap iuu lc  in t rc  (bns i l i r r l  Local  a l  Munic ip iLr l t r i  ( . ra i . r ,a  5 i  S. ( . ."s[N1 lMENT" s.R.L., in lcgrl*rl cu t lerurarca prczcnlurui c.nlrac1 t. lc
asocicre. sc Ior rczolva pc calc arniabil i .

in cazul i 'carc l i t igi i le'u vor pulca ri rczorvate pe carc a'r iabil i .  accslca
v.r l i  dc co*rpelonla instan,tcl.r. iudccitorc[t i  din l.calitatca i 'carc sc a[]d
scdiul Consil iului Local al Municipiului (.raiova.

(  ap.XI  DISPOZITI I  FINALI
Art.-16. Prczerrlul contracl de asocicrc a lbst ?rrchciat in . i  (rrcr ) cxe ,rprarc

originalc.
Art.37. Ancxelc I = 4 rhc parle inlcgra'lr din prczcntLrl c. ' tract t lc.s.cicr.c.
ANI ;Xt ;

ANI,XA I Holir irca (lonsil iului l .ocal nr. 237 2ff i2
nNLXA 2 Hot[rArca C]onsiliului Local nr. 25312003
ANI,XA 3 PLAN URIIANIST' IC Dt  DITALI tJ
ANIXA 4 PROCES VIRIiAL D[ PUNERE iN PIIST,SIE
Arr ' I -XA 5 HOTARARLA C0NSILIULUI  L( )CAL 33I /2(N)3

I ' I I  IMAiTIA MUNI( ] IPIUI , i ] I  ( ]RAIOVA
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CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. 36 / 01.05.2006

(.ap. r PARIrLB CONTRACTANTE

r Consil iul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.i,
Crza,nr.7, reprezentat prin domnul Primar, ec. Antonie Solomon gi
. S.C. "DCV GAZ' S.R.L., cu sediul social in Craiova, strada Pcscirugulur

nr.l6, posesoare a certificatului de inregistrare nr.I1611406/2005 emis de
Oficiul Registrului Comerfului de pe lAngi Tribunalul Dolj, reprezentatd
prin dl.Vilvoi Vasil ica posesor a C.I. seria DX nr.289341, al 'dnd cod
nurneric personal 1790721163281, dorniciliat in Craiova. str. D.Stoica nr'.8
bl.Hl9,sc.l ap.8, in baza H.C.L. 37912005 s-a incheiat prezentul contract
de asociere.

(lap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie asocierea in vederea exploatirii, in
comun. a unei statii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, arnplasati pc
terenul irr suprafa{5 de 500,0mp., situat in Craiova, B-dul Dacia tur..rec{ie
cu Aleea III Castanilor, teren apa(inAnd domeniului publir, de interes
local al rnunicipriului.
Terenul este identificat prin Planul Urbanistic de Detaliu, apr.obat prin
Hotdt'drca Consil iului Local nr. 37912005, modificata prin HC l..
551200(t.

Cap. III D'{IRATA CONI'RAC'ft i t ,UI

Art.2. Prezentr-rl contract de rr..iociere se incheie pentru o penoada de 5 ani, cu
posibilitatea de preiunp.irt uritnai cu acordul p5-rfilor..
Contractul prcduce eiecte incepind cu data sernndrii acesliria de citrre
pirti, iar din punct de vedere al pldfilor, reprezentAnd suma miniri S anuala
obligatorie, dupi obfinerea autorizalioi de construire gi semnar-ca de catrc
pdrJi a procesiilLii verbal tle receplie la terminarea lucrdrilor..
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