
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   

                  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 încheiat între Consiliul 

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

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

  Având în vedere raportul nr.6992/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de asociere nr.28/2004 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED 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.11 din contractul de asociere nr.28/2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED S.R.L., având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată construcţia cu destinaţia de FAST FOOD 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.28/2004. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2004. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. AGEPED 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. 6992/20.01.2014 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea termenului de depunere a situaţiilor financiar contabile la 
contractul de  asociere nr.28/01.07.2004  încheiat cu S.C.AGEPED  S.R.L.,  
 în vederea regularizării cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului 

Craiova 
 
 
     Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.131/29.04.2004 s-a aprobat 

asocierea cu S.C.AGEPED S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii ce se va 
desfăşura în construcţia cu destinaţia de patiserie FAST FOOD, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului, în suprafaţă de 30,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, 
zona Spital 1, conform H.C.L.nr.346/2003, ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.175/27.05.2004 s-a aprobat contractul de asociere nr.28/01.07.2004 
încheiat cu S.C.AGEPED  S.R.L. ce are ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se va 
desfăşura în construcţia cu destinaţia de FAST FOOD, amplasată pe terenul identificat mai sus, 
contract  incheiat pe o perioadă de 15 ani . 

     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 o anumită sumă minimă calculată în funcţie de reglementările în 
vigoare, actualizându-se cu indicele preţurilor de consum din anul anterior pentru anul în curs.  

   Suma anuală minimă trebuie achitată în mod obligatoriu către autoritatea locală chiar 
dacă rezultatele financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din 
aplicarea cotei de 2 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 

   Conform art.11 „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului  
Craiova , reprezentând 2 % din totalul încasărilor anuale, fără TVA, (...), se efectuează până la 
data de 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.11 din  contractul de asociere nr.28/2004 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. 28/2004 , încheiat cu S.C.AGEPED S.R.L. 
      Anexăm în copie: 
      -Contractul de asociere nr.28/2004  
        
        
             Director executiv,                                                                   Şef Serviciu, 
      C.J.Cristian Ionuţ GÂLEA                                                 Gabriel SMARANDA 
    
 
 
 
                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                          Petrovici Marta 
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CONTRACT
Nr.

CAP. II - Obiectut contractului
Art. l. Obieclul contractului il consti tuie

-l 
c,rcnul este irlcnti{icat

pane tntegran{d a l t rczentului

CAlr. IU - I)urata contractului
Art" 2. Prezentul conlract de asociere

elcclc incepand cu data semndrii lui de cdtre

\,ur.Urur c()nrracrutul lr constltuie exploalarea in cotnun a activitatii ce se \radesligura in constructia cu desrinaria de F-AST noon, amprasar; ; ;;";;' aparlrnAnddonteniului public al municipiului Craiova, i' suprafata de 30 rnp, situat in bulcvar4ul I lVlai.
7 , ' 1111  sp i l a l  l .  j ud .  l ) ( ) l i .

DE ASOCIf,RE

se incheie pentru o perioada de 15 ani gi pr.oduce
paff.t

terenul in suprafa(d de 30
lci, conlirnn raporlului rle

2004

(.AP. | - p54ile contracranr€
( l.nsiliul Local ar Municipi'lui craiova, cu sediul in craiova, str. A. I. ().tua, n. 7 ,roprczcntal prin domnul primar ing. Vasile IlULtJCll,A
si
S.C, AGEPED S.R.L., cu sediul in Craiova, str.  Toporaq nr.25, bloc 312. ap.6,inrnatrioulatd la oficiul Regishului Comerfului sub nr. J1611921/2003, av6nd cotl unic deinregistrare 16011847' reprezentatd legal prin manager preda ioana. cu domiciliul in crarova.str' (iorjului nr' l0c, posesoare a BI seria l)u nr. 060243 cNp 25(x)g30t6322g. (tontul s.C.

n (; f  iPl i l )  S'R-L. csre 251r-44782/RoL 0r/1500 deschis la R' 'ANK - crraiova.

prin P[JI) aprcrbat prin ll(il, w.346lll.XI.2(X)3. carr: c()nstrturc
contract de asociere

CAP" lV - Conrributia pirt i lor
Art" 3" (_'onsiliul l_ocal al Municipiului Craiova contntruie cu

trp. rdcntilicat conlirrm ar1. l. cvaluat la valoarca dc 37.g16 000
e x l)crllzare ;;i evaiuare.

Art" 4' s'C AGEPED S R L contribuie la asociere su construclla qi dotlrile necesar.e int'aloare dc aproxinrativ 2r r.:r02.000 Ici pe care Ic va e_xploala gi i.tr-etinc pc cherru;erh propriepe tLrala durata contractului.

{ lAP"  1 ' -  Drcp tur i le  p l r t i l o r
r\rt" 5' {',tt'striur Itttt ar r,'/uttttipturtti ('rctrrt,rt drt: !!r.ftt(irot/t,L,r(,(rr(,prrr.
5'1 Sd unndrea'scd tespectarea destinaliei terenului lentru rerlizarea, obiectului asocierii



5'2 Sd urmdreascE realizarea obiectului prezentului contract, prevdzut la art. r. confbrmdocurncnlatiei tehnice, care str ra baza eriberdrii auto'zatici dc constmctie.
5..1 56 descrnncze

r.ftrlizarc a contraclului. 
un reprezentant al autolitdtii locale in vederea unndririi nroduh.ri cle

5'4 si solicite 5i si verifice, pnn reprezentantul desemnat in vederea urmiririi modului de

;ljT:" 
c.nlractului' <locurnentelc financiar-conrabile cu privirc la totalul incasiril.r anualc

5'5 Sd primeascd procentul <le 2 Yo din totalul incasdriror anuale thrd .l-VA, 
dar nu maipugin de l '000.000 lei./lund in anul 2004, sumd ce se va achita lunar, pdna cel mai rdrziu pedata de 2O a lunii urmitoare celei pentlu care se face plata.

5.6 Sd recupereze de la S.C. AGEPED S R Lpentr.u srabirirea varorii de circuratie a terenurui ,".".;::T:Hffi [Ttt 
achitare experrurui

Art 6. liC AGE?ED S.R.L. are urmdtoarele dfepturi:
6'l Si exploateze, nemijlocit, bunurile cc fac obiectul prezentului conftacl de asocicrc.6"2 Sa administreze qi.sd coordoneze, autonom, activitatea comerciard gi sd ia mdsurile cese inrpun penfu ore$terea cifrei de afaceri
6'3 Sd solicite autoritafi locale avize gi acordun necesare bunei administrdn a obiect'luicrmtractului dc asocierc.

CAp. Vt _ 0bl igati i te p5r{ i lor
Art- 7, ohrigatitre (on.siriurui r,oc.or ar Muntt.ipiurtti (.)rat,r,a;

,r,,,,,r:;f 
Sd pund la dispoziria S.C. AGE'ED S.R.L. ter.nul ce face obiecftrl prezentului

7'2 Si garanteze asociatul pen1ru orice evictrune privind terenur ce f.ace obrectulplcztrttuiui contract.
Lrt.8" Obligayrile S.(,. A(]ti],EI) S.R.L.:
ll'l S5 obfin5 pc chcltuiala propfie loate avizclc, asordurile gi autorizaliile nccesarcexec uthrii I ucrdrilor pentru realizarea r,fl veslili ei.
ll'2 sd prshcze desdrla{ia lercrrului aga cum a fost apr.bati prin hotir'rile consiliuluiL'ocal ar Municipiurui Craiova t.346/2004, r3r20049r prin ctJ 37r8/r 1,r2.2003[l'3 Sb achite lunar un procent de 2oh dirtotalul incasdrilor anuals ftra r.vA, realtzate laobiectivul prevazut in contl,,.4 Si pund ," o,,oJill",lji,,i;"1llllill.iJi:,::,,r'j';:,:',,l:fil,:l**'*.i;".

urmdririi rnodului de derulare a prezenfurui .unt ̂ rt, documentere necesare detenniniriic.,rccte a cotci din totarur incasSrilor runare fu-d rvA. suvenila consiliurur l,ocal alMunicipi ului (  l raiova.
ll'5 sii plSicasci conlravaloarea cxpcrtizci prin calc s-a stabilit 'al.arca rlc ci*ulaiic alcrr-rpuf 1i c() constiluie ohicclul contraclului de asocicrc in conlu! nr. 24510220 tlcschis la'I 

.ez.r'* ir L r:.:i'lii !ri m:rri'i-, -r0 de z:ilc de ra data seiii'rrri cu'fi.actur'i intr.c pirri.

,

-t



A rt- 9. procentrrl din
sau suna minimd de pratd i::*lr-ffiTi"fflJil,t:-TVA rearizate de S c AGEpED SRr.
i -s. sc achiri i,r conrul ,,,, ;;;;;;.;:"]lT':t :".t 

al Municipiului craiova, previzutd la arr
Art 10. pe.tru anii 

21220230 deschis la Trezoreria Munioipiului C.uiouo.
pnn acl adilional, l" r""J::]"I' 

suma minimd de plata previzutr r, *-s-s se va stabili.
indicerui or.n,.ir"r;: .iin* 

reglernentdrile in vigoare' actualizatd in funcgie de evoruria
Art- | l. Ilcgulariza

::ff "':lffi,;f [*1:'#'.il,::ffi ,"J;..JHr :"illijliil,fi l';*#:
pe rraza situatiilor n""".rt^"|t 

o"li la data de 3I martie a anului urmetor pentru anur incheiat.
clata. 

rar contabile ce se vor depune la primdria Craiova pdnd Ia aceeapi
Arf- 12. in caz dc ndobi'zi "ur.,ru,".l,*i'*:::iffi:jl':il'J.";:T,.j:1r11**ute ra arr 5 5, se vor percepe

CAP. VIII _ Modific
Art- 13, prczcntul ":area, 

incetarea qi rezilierer

acordur scris ar pi4iror 
ortracr de zu<,cicrc ;; ;JJlTd"li':i'ililil numai prin

Art. t4, Nici una clir

l]rcflurire ,u,.";ro;;;:1ffi'il:il1Tr* ffiT-'ui 
contract dc asociere nu va cesiona

contract. 
tL'rtr palu, rara acordul scris al celeilalte pirh din acest

Art- 15" Contractul d
o pnn ajungereru ,o ,"t 

utotttt" inceteazi in urmdloarele sifuatii:

. 
o inainre o' "i**".Jll',ffi;x'|],:Ti:H 

scris ar pirtiror. cu o norincareprcalabild de tj0 de zile, h.ansmisd celeilalte pir-ri;. in cazul incetdrii r

*T::T;T*'j#"#,,I_,fi j;#:::,:::"il: j":,,"XH::T#;nJ;
r  i r r  t .azul  ncr.eal iz i r i i  .

.rccsta. 
tnvcsti{iei ce face obiectul contrar:turui, ra termenerc stabirite orin

Art" | 6" in cazul ncrealizirii investitiei in termen

il::il, fi:H:l hff :' 
situati e in care s . ;* i'illlT ;1fJ'.1';'ff l:'#:

Art- 17. Rezilierea ",-t'T 
o"louttu dorneniului public al rnunicipiului.

iorrllurrvc. reprezenrd'd.,?ITTTY.T::.T: nt plin drept in caz de n.prota a hei ratc

(lAp. lTl - Modaligti de ptati

colseeuh\rl reprezentd'd a 
-' prrtr orept tn caz de neplati a trei ratc

* ::r i,.' Jf;i;;#ffi Fi: g l,tJillJ.li #l; l';;;ffiT( irrrsiliului I..car al Municipiului in"""r*" 
uurusrul confractului de asociere. rir'.i acordul

Art" I li. Rczilicrca cor
.uc daune irrlcrcsc. 

'-''* -"ntra'lurui pontru nerespectarea obligapiror contfachrare afage prata



( 'AP. lX - For{a majorl
Art. 19- Nici una dintre pir,file semnalare ale prezentului contract de asociere nu va fi

raspunzdloare pentru ncrcxecutarea in lenncn gi/sau in mod corespunzdlor. tolal sau parlial a
ortclrcia dinne obliga{iuni ce ii revin in baza prezenfului contract, daci nccxc,cutarca
obligatrunilor respective a fost cauzatd de un eveniment imprevizibil la data incheierii
contract*rlui, alc cd.rui consecinte sunt de neinlahrat de cdtrc partea ce il invocd (rdzboi,
calamititi naturale etc.).

Art.2l). Paflea cat'e invoc[ forfa majord va notifica cclcilaltc pfuJi. at6t aparilia oAt 9i
incelarea evenimentului in termen de maxim l5 zile. Lipsa notificirii evenimentului decade
panea care invocd for,ta majori din dr eptul de a fi exoneratb de rispundere.

(iap. X - Litigii

Art.2l" Litigiile apdrute intre Consiliul Local al Municipiului Craiova qi S.C. AGEPED
S t{.1,. in legihri cu derularea prezentului contract de asociere se vor rezolva pe cale amiabil[.

Art- 22. in cazul in care litigiile nu vor fi rezolvate pc cale amiabilI, acestea vor fi dc
cornpetenta instantelor judecitoreEti din localitatea in care se afld sediul Consiliulur Local al
N4 unicini ului Craiova.

CAP. XI - Dispozitii finale
Art.23. Asupra bunurilor gi valorilor ce reprezintl contribulia fiecirei pirfi la realizarca

asocierii ce face obiectul prezentului contract. asociaqii iqi pistreazd dreptrri de propnetate.
Art.24. Prezurlul corltrac{ dc a^socicrc a lirst inchciat in 3 (trci) cxcmplare originalc.

ANIiXII:
-  Anexa l :
-  Anexa 2 :
-  Anuxa 3 :
- ,,\nexa 4:

HotirAlea Consiliului [.ocal nr. 34612004;
HotirArea Consiliului Local ru. 13112004.
Plan []rbanistic de L)etaliu:
Clertificat de sm n22i7 18t 1 l- I 2.2003.
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