
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   

                  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L. 
 

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

  Având în vedere raportul nr.7007/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ 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.36/2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, 
amplasată pe domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul 
conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 3% 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.36/2006. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2006. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. DCV GAZ 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. 7007/20.01.2014 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea termenului de depunere a situaţiilor financiar contabile la 

contractul de  asociere nr.36/01.05.2006  încheiat cu S.C.DCV GAZ S.R.L.,  în vederea 
regularizării cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
     Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.379/2005 s-a aprobat 

asocierea Consiliului Local cu S.C. DCV GAZ S.R.L. în vederea amplasării unei staţii SKID pe 
un teren aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă de 1126,0 
mp.Terenul este situat la intersecţia bulevardului Dacia cu str. Aleea III Castanilor.Ulterior, 
suprafaţa terenului a fost redusă de la 1126,0 mp la 500, 0 mp şi  în anul  2013 la 303,0 mp. 

   Prin HCL nr.124/30.03.2006 s-a aprobat  contractul de asociere nr.36/2006 incheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.  DCV GAZ  S.R.L., ce are ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul 
identificat  mai sus.Durata asocierii a fost initial  de 5 ani cu posibilitatea de prelungire numai 
cu acordul părţilor. 

     Ulterior, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2011 şi 
428/2010,   s-a prelungit durata contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Municipiul 
Craiova si S.C.DCV GAZ S.R.L., pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.05.2016. 

     Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a 
obligat să plătească autorităţii locale un procent de 3 % din totalul încasărilor anuale (cifra de 
afaceri) dar nu mai puţin de 6 lei/mp/lună în anul 2007, tarif  în funcţie de care se calculează 
suma anuală minimă care trebuie achitată în mod obligatoriu chiar dacă rezultatele financiare 
ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de 3 % asupra 
cifrei de afaceri a anului respectiv.În anii următori această sumă anuală minimă a fost 
actualizată prin act adiţional încheiat între părţi în funcţie de hotărârile aprobate de Consiliul 
Local.   

   Conform art.24  „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, reprezentând 3 % din totalul încasărilor (cifră de afaceri) anuale, fără TVA, (...), se 
efectuează până la 30 martie a anului următor, pentru anul încheiat, pe baza bilanţului şi a 
contului de profit şi pierdere, vizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, 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.36/2006 care  va avea, din ianuarie 

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

reprezentând  
3 % 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.36/2006 , încheiat cu S.C.DCV GAZ S.R.L. 
      Anexăm în copie: 
      -Contractul de asociere nr.36/2006  
        
        
            Director executiv,                                                                  Şef Serviciu, 
    C.J.Cristian Ionuţ GÂLEA                                                  Gabriel SMARANDA 
    
 
 
 
                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                         Petrovici Marta 
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CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. 36 / 01.05.2006

(.ap. r PARTTLE CONTRACTANTE

r Consil iul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A. i ,
Ctua,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 Come4ului de pe lAngi 

'Iribunalul 
Dolj, reprezentatd

prin dl.Vilvoi Vasil ica posesor a C.I. seria DX nr289341, al 'dnd coti
nurneric personal 1790721163281, domiciliat in Craiova. str. D.Stoica nl.8
bl.l-ll9,sc.l ap.8, in baza H.C.L. 37912045 s-a incheiat prezentul contract
de asociere.

(lap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

A,rt.l. Obiectul contmctului il constituie asocierea in vederea exploalirii, in
comun- a unei slafii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasata pc
terenul irr suprafa{5 de 500,0mp., situat in Craiova, Il-dul Dacia intersec!ic
cu Aleea III Castanilor, teren apa(inAnd domeniuh-ri publis dc interes
local al rnunicipriului.
Terenul este identificat prin Planul Urbanistic de Detaliu, apr.obat prin
l lotdfdrr:a Consil iului Local nr. 37912005, modificata prin FIC I.
551200(t.

Cap. III D'URATA CONI'RAC'IUI,UI

Art.2. Prezentr-rl conlract de rr...ociere se incheie pentru o penoadi de 5 ani, cu
posibilitatea de preiirngire urirnai cu acordul p5-r!ilor..
Contractul prcduce e{ecte incepind cu da1-a sernndrii acesliria de catrre
pirti, iar din punct de vedere al plSfilor, reprezentand suma nrinin',5 anuala
obligatorie , dupd obfinerea autorizalici de construire qi semnar-ea de ca{rc
pd{i a procesiilLii verbal t1e receplie la terminarea lucrdrilor..



CAP. IV CONTRIBUTIA PARTILOR
A. CONTRTBUTIA CONSTLIULUI LOCAL AL MtrNrctprut_Ut

( ]RAIOVA

.{rt.J. consiliul Local al Municipiului craiova contribuie cu terenul, in suprafa{i
de 500,0 rnp., identificat conform art.l.

B. CONTRIBUTIA S.C. "DCV GAZ. S.R.L

Art.4. s.c. *DCv GAZ" S.R.L va construi gi va exploata, pe cheltuiala proprie
sta{ra de alimentare cu g€tz auto SKID-GpL, amplasatd pe terenul
mentionat la art.1 .

Art.S. Asupra bunurilor 9i valorilor ce reprezintd contribulia fieci.rei par{i la
realizarea asocierii, ce face obiectul prezentului contract, asocia{ii ipi
pdstreazd dreptul de proprietate.

CAP. V DREPTURILE PARTILOR
A. DREPTURILE CONSILruLUI LOCAL AI, MUNICIPIULTII

CRAIOVA

Art 6. Sa urmdreasci respectarea desbnaliei terenului pentru rcalizarca obiectului
asocierr'i.

A t1.7. Sa unndreascd realizarea obiectivului prezentului contracl, respecliv a
stafiei de alimentare cu gaz auto sKrD -GpL, prevdzutd la art.l, conform
documentatiei tehnice, care a stat la baza eliberarii certificalului de
urbanism 4,i autorizafrei de construire.

Art.8. Sa solicit; gi sd verifice, prin aparatul propriu de specialitate, documentele
financiar-contabile cu privire la totalul incasdrilor (ci&a de afaceri) anuale"
lire TVA, realizate la obiectivele previzute la art. I din contractul de
asocrere.

Art.9. Sd primeascd 3o4 din totalul incasirilor fiecarui an (ciffa de afaceri), {Erd
TVA, realizate la obiectivul prevdzut la art. 1, dar nu mai pu{in , de 5
lei/mp/lund in anul 2006 conform H.C.L. 4431?.005. Valoarea rninin--na
core:p-unzatoare t€rioa_.-aai*__ 2006 este de lei. incer;dnd cu
ariu! 2007 suma anuald minimd obligarone- se va derermina in frrnctie clc
tarifele aprobate de ConsiJiul Local in acesl sens qi va fi consemnati intr-
un act adilional incheiat intre parti.

Art.ltl. SE desemneze un reprezentant al PrinrarLrlui lvlLrnicipiului Craiova, in
vederea urmdlirii rnodului de realizare a coutractului.

I
-l



cap. vr OBLTGATTILE PARTTLOR
A. OBLIGATIILE CONSILIULUI LOCAL AL MTINICIPITJLUICRAIOVA

B. DREPTURILE S.C. "DCV GAZ" S.R.L

Art.l l. Si exploateze, nemijrocit, bunurire ce fac obiectur prezentlrgi contract de
asociere.

Art.l2. Sd administreze qi sd coordoneze, autonom, activitatea comerciali gi sa ia
rndsurile ce se impun pentru cre$terea cifiei de afaceri.

Art.l3. Sr solicite primdriei Municipiului craiova in condiliile regii avrze gi
acorduri necesare realizarii qi administrarii obiectului contractr;lui d" i.o.i".".

Art.l4. sd pund la dispozilia s.c. "DCV GAZ" s.R.L terenur, ce face obiectulprezentului contract, liber de orice sarcini.
Art.ls. Sd elibereze asociaturui in condi(iile legii, autorizafiire 9i acordurileneccsare realizdni gi adrninistririi obiectului contractului de asociere.'

B. OBLIGATIILE S.C. .DCV GAZ" S.R.L.

Art.16. Sa obfind, pe chertuiard proprie, toate avizele, acordruire gi autorrzaliile
necesare 

. executiirii lucrdriror pentru rearizarea sta{iei de distrrbutie
carDurantl

4ft.17. sd pdstreze destinalia terenului asa cum a fost aprobati prin HotdrdreaConsiliului Local, nr. 379/2005, modificata prin H.C.L. S5h0O6
Art.l8. Sd achite un procent de 3%o din totalui incasdrilor unrul" f.ifiu O.afaceri), Ierd TVA, realizate la obiecrivut prevdzur il ;.;: il'nu maipufrn de 5 lei/mp/lund in anul 2006 conform U.C.f.'nr.i$/2005.

Valoarea minimd corespunzdtoare perioadei
: _- . lei. incep'nd cu inul 2007, suma anuata minima obl,gotori. ," ,,udetermina in func{ie de tarifele aprobate de consiriur t,ocat in ic"-rt r"n.Art. 19. Sd cornunice priqdriei Municipiului craiova orice modificare intervenrtape parcursuil deruldrii contracturui de asociere privind erementere deidentificare a societdtii sau a reprezentantului acesteia.

Art.20. Sa contabirizeze, distinct, incasdrile rearizate pentru activitatea ceconstituie obiectur conlract'lui de asociere, respectiv din expro;rtarea
stafiei de alimentare cu gaz auto SKID_GPL.

Art-2l..Sd pund la dispozitia. reprezentanlilor primdriei Municipiului Craiovadocumentele necesare determinirii corecte a cotei, sa' a s,inei r-uininre aeplatd, cuvenitd Consiliului Local al Municipiului Craiova.

I
)



Cap.  \  I l  \ IODALITATI  DE PLATA

.\rt.22. Procenlul ci in incasali, sau sr.nTla rninrura dc plat: i .  crrr e rrit l i  Cousil iului
Local al Municipiului Claiova. pfevazutd la alt 9 pi l l l .  se achita in
contu l  nr .  R046TREZl9 t2 l300250XXXXX. desc l r is  la  l ' rezo lc- r ' ia
Munic ip iu lu i  Cra iova.  d in  corr tu l  IBAN a l  S C DCV GAZ S R L
nL  I i ( ) 5>BRDE l70SV l857853 l700  dcsc i r i s  l a  B .R .D  suc tL l sa l a  Do l i
agen(ia Ror ine.

..\rt.2J. Sunra anuali rninirnd de plata se va achita in prirrele . l  lurri ale anului
pdna cel rnai tzirziu la data de 30 urartie a flecarui an de platd.

,\rt.2{. Regularizarea cuanturnului cuvenit Consil iului [.ocal al Municipirrlui
Craiova. reprezentAnd 3% din totalLrl incasArilor lcit i ir de alaccli) anrrale.
fhr"a 

' l  
VA. realizate la obiectivul previzut la aft.1. se cf 'eclLreaz.l pini i la 30

niaftie a arrului urmator, pelltnl atrul incheiat. pe b:rza bilantului 5i ri
contului de profit gi pierdere, vizat de Directia Gcncralir a Finanlelor
l)ublicc Dolj- cc sc vor depune la Prirnrir ia Craiova, pAna la acecapi data.

Art.25. In caz de neachitare la terrlen. a sunrelor previzule la ar-t.9 gi l8 se i.or
percepe rna.jol ir i ,  calculate conlbrnr legislatiei in vigoale la data plati i

( .ap.  \ ' l l l  N lODl t ' l ( lAREA, INCF| ,TAREA $t  REZILIERE.. \
( ]ONTRACTTILTi I  DE ASOCIERE

Art.26. Prezentul colttract de asociere se poate cornpleta sarr nrodil lca nurnai pr i l
acordul scris al par-tilor.

;\r ' t .27. Nici r.rna din pirl i le semnatare ale prezenlului contract clc asociere nu va
ceda drepturile gi / sau obligaliile sale unei terte ptu.ti, tira acordul scns al
celeilalte par{i din acest contract.

,\rt.28, Contractul de asociere inceteazd in urrnitoarele sitrratir
- prin ajungerea la terrnenul pentl 'u care a fost inchciat.
- inainte de a.jungerea la termen, prin denunfarc unilaterali de c.itre

Consil iul Local ( proprietarul bunului) cArrd interesul local o inrpune.
prin notif icare prealabila in tennen cle 30 zile de la corlLrnicarea
celeilalte par1i..

- in cazul incetari i  activital i i  S.C "DCV GAl" S R L. plin l ichidarc,
situafie in care se depune o notif icare Ia Consil iul Local, in terrnen de
30 de zile de la declangarea stari i  de tapt, sau de la data constatari i  stari i
de insolvabil i tat".

,\rt.29 irr czrzul incetari i  contractului dc asociere. diu r ina S.C -'DCV C;AZ"
S.R.L. investit ia realizatd de aceasta se va vinclc la l icitatie. ial dupa
retirrerea eventLralelor dat<lri i  cdtre Consil iul [-ocal al Municipiului
Craiova. S.C. "DCV (iAZ" S R L va fi despagubiti cl in suma ranrasa.
dar nu tnai mult decAt r.aloarea reactualizata a investit iei. stabil i la plin
experl iza telrnica.

.\rt.J0. ln cazr.rl neinceperir lucrir i lor. din rnotive carc r)u implici i  autoritatea
locala. la obiectivul de investi l i i  prevazut la art. l  in t iurp de l(urr) an de

--



zile dc la data perf-ectari i  contractului. : lsocrerea inccleaza dc drept, cLr
plata ultei despagubiri din partea S.C '-DCV GAZ" S R L catre Cotrsi l iul
Local al Mtrnicipiului Craiova. calculatd pentnl perioada de intarziere ca
echi'" 'alenl al taxei pcntrtt ocuparea terenului aparfin6nd dorneniului prrblic
de inte rcs local. prevazt(a cle hotararea a{'lata in v ir:oirrc in pcriolda
fespcctrva.

,\rt.Jl. Itr stttratia itt care sc vor- i ttregistra cercri cls lcstituirc a tercnului in b:rza
I-egii 2.1712005 prir, ind rcfbrtua in dorneniul propnetati i  sau a altor legi de
rcstl lutre ap.ir 'ute pe palcursul derulari i  contractulrri. C'onsil iul l . t tcl l  r.a
ef-ectua toate dernersuri le necesare in vederea realizari i  subroqdri i
persoanci indreptatite in drepturi le Consil iulLri Local. carc va prclLra in
tnod coresprtt lzAtor toate dreplLrnle 5i obligati i le cc decurg tl in prczcutLtl
contract cle asocrere.

.\rt.J2. Rezil ierea contr-actului are loc dc plin drept. in nrod unilateral- la
init iatira Consil iului Local al MunicipiLrlui Craiova. fhra solna[ie.
notrl icare sau ccrcrc de chernare in.judecata (pact corrrrsor-iu gradul IV)"
in urmaloarele situati i :

- intdrzierea la plata coter satt a surnei nrininte de plata. eur,etrrte
Cclnsil iLrlui Local, pe o perioadd mai rnare de -l luni.

- schitnbarea destinaliei terenului ce facc obiectul contractului de
asociere, f?ra acordul Consil iului l .ocal al Municipiului Craiol,a.

- ref Lrztrl asociatului de a pune la dispozil ia leprezcntanti lor Prirrr. ir icr
Craiova a documentelor f lnanciar contabile. uecesare rerif icari i  si
deter r r r inAl i i  cote i  par t i .  sau a s t r rne i  r r r i r r inrc  dc p la ta  curcnr te
Consi l iu lu i  l .oca l  a l  Munic ip iu lu i  Cr l ior  a .

Art. JJ. l{ezil ierea contractului in condit i i le ar1. .10 peutru nerespcctarea
obligati i lor conlracluale, afrage plata de daune intcrese.

(  ap.  l \  FOR' | . \  \ | . {JORA

,'\ rt.3.l. Nici trtra dintre parti le semnatare ale prezenlrrlrr i  contract de asocicre urr
r,a fi raspunzdtoare pentnl neexecularea in ternren 5i ,.sau in nrod
corespunzdtot-. total sau parfial a oricarei dintre obligatirle ce-i revin. i1
baza prezentului contract, dacd neexecutarea obligatiilor respectir.e a fbst
cauzati de urt evettitnent irnprevizibi l la data iucheieri i  coutractului. ale
carei consecit l te stml de neinlaturat de cdlre partea ce-l inroca (razboi,
calarnitati naturale ).

'\rt.35. Partea care invocd fbrta Inajori va notrflca celeilalte parti, atet apalitia.
cdt gi incetarea evenimentului, in termen de rnarir l  l5 zi le Lipsa
notif icari i  evenilnenlultt i  decade parlea, care inloca l irrta rnajora, din
dreptul de fi cxonerati de rispunderc.



Cap. X LITIGII

Art.36. Litigii le apirute intre consiliul Locar al Municipi'rui craiova qr S.c."DCV GAZ" s.R.L., in legitura cu derurarea prezenturui contract de
^asocrere> se vor rezolva pe cale amiabild.

Art.37 In cazul in care litigiire nu vor purea fi rezorvate pe care amiabili, acesteavor fi de competenfa instanleror judecdtoregti din localitatea in care se aflasediul Ctonsjliului Local al Municipiului Craiova.

Cap. XI DISPOZITII FINALE

Art.38. hezentul contract de asociere a fost incheiat in 3 (trei) exemprare
originale.

Art'39 Anexele I + 5 fac parte integrantd din prezentur contract de asociere

ANEXE:

ANBXA I Hotir6rea Consiliului Local nr. 379/2005
ANEXA 2 - Plan de situalie conform H C.L. 55/2006
ANEXA 3 - Proces verbal de negociere nr 209j712006
ANEXA 4 - Hotir6rea Consiliului Local w.443/20O5.
ANEXA 5 - Hotdrdrea Consiliului Local nr. 12412006
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