
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 

aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 
 
 

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

Având în vedere raportul nr.9641/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată şi 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată, privind Codul de Procedură fiscală, 
modificată şi completată ;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art. 45 alin. 3, art. 123, 
alin.1, 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.4 din contractul de concesiune încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect 
bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova şi care va avea 
următorul conţinut: 

  „Art.4. (1) Plata redevenţei se face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru 
luna în curs, prin conturile: 
- contul concedentului nr.RO23TREZ29121300205XXXXX, deschis la Trezoreria 

Craiova; 
- contul concesionarului nr.RO70RNCB0139018027210001. 
(2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii, conduce la 
majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună întârziere.” 



Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu şi 
S.C.TERMO CRAIOVA 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. 9641/_____2014 
                                                                                                              
  Se aprobă, 
                                                                                                               PRIMAR  
                                                                                                    Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

 
RAPORT 

privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată 
aparţinând Municipiului Craiova 

încheiat cu S.C.TERMO Craiova S.R.L. 
la 28.11.2012 

 
 
      În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007 şi a Hotărârii 
Consiliului Municipiului Craiova nr.170/2012, s-a încheiat contractul de concesiune din data 
de 28.11.2013 cu S.C.TERMO Craiova S.R.L. având ca obiect cedarea şi preluarea în 
concesiune a bunurilor descrise în anexa nr.1 şi nr.2.pe o durată de  49 ani. 
     S-a stabilit redevenţa în valoare de 1.227.757,00 lei/an , respectiv 102.313,00 lei/lună, 
redevenţă al cărei nivel se negociază anual în funcţie de situaţia bunurilor care fac 
obiectul contractului. 
    Totodată,art.4 din contract  precizează că  “neplata redevenţei sau executarea cu întârziere 
a acestei obligaţii conduce la penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere (Conform 
Codului de procedură fiscală O.G.nr.92/24.12.2003)”. 
    Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova , nr.44/31.01.2013 s-
a încheiat actul adiţional nr.1/2013, care, conform art. 1 modifică art.3 din contractul de 
concesiune,în sensul majorării redevenţei  cu suma de 140.226,00 lei, fără TVA, de la 
1.227.757,00 lei/an (102.131,00 lei/lună), fără TVA, la 1.368.029,00 lei/an (114.001,90 
lei/lună) fără TVA,şi conform art. 2 modifică anexa nr.2 referitoare la bunurile aparţinând 
domeniului public al Muncipiului Craiova, concesionate la art.1 din contract, prin 
completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din contract. 
      Având în vedere  faptul că  în contractul de concesiune  şi  în actul adiţional la contract 
nu a fost specificat un termen de plată  al redevenţei datorate de S.C.TERMO Craiova 



S.R.L., şi  Potrivit Codului de Procedură fiscală OG nr.92/2003, actualizat prin OG 
nr.28/27.08.2013, care prin art.124  precizează : 
  „ (1)  ...pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată 
datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
    (2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.” 
     Propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

• modificarea  art.4  din  contractul de concesiune din data de 28.11.2012, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C.Termo Craiova  S.R.L., cu 
introducerea termenului scadent, şi în sensul înlocuirii penalităţilor de  0,04 % cu 
majorări de întârziere de 2%, începând cu 01.01.2014, acesta va avea următoarea 
formulare: 

      Art.4 (1) Plata redevenţei se face până în ultima zi lucrătoare a  fiecărei luni pentru luna 
în curs prin conturile: 
       -contul concedentului nr.RO23TREZ29121300205XXXXX,deschis la Trezoreria 
Craiova ; 
      -contul concesionarului nr.RO70RNCB0139018027210001 . 
      (2)  Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
majorări de întârziere de 2 % pentru fiecare lună sau fracţiune de lună  întârziere “ . 

• se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune din 28.11.2012 încheiat cu S.C.Termo Craiova S.R.L. 
     
     Anexăm în copie : 
    -Contract de concesiune din 28.11.2012 
    -Act adiţional nr.1/2013 
 
 
 
                  Director executiv ,                                                         Şef Serviciu, 
              Cristian Ionuţ GÂLEA                                             Gabriel SMARANDA 
 
 
 
                                                                  
                                                                                                            
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRtMARtA MUNICIPTULUI CRAIOVA

Str. A.l. Guza, Nr. 7
Craiova,200585

fel.: 4O2511416235
Fax: 4O2511411561

ttn:r!Irl-.nG.';iE[Iirnm

ce{1r@
consiliulocal@primariacraiova.ro

wwwprimariacraiova.ro

Nr.tfut6u.zo1s

ACTADITIONAL NR.1
la contractul de concesiune din 29.11 .2012

intre
MUNlclPtuLUt cRAtovA prin coNStLluL LocAL al MUNtctptuLUl

cRAfovA ,cLi sediul in craiova, str A. l. cuza nr. 7, cod fiscal 4417214
reprezentat prin d-na LIA -oLGUTA vASlLEScu,primarul MunicipiLrlur
Craiova, in calitate de concendent,pe de o parte

9 l
s'c'TERMo cRAtovA s.R.L , cu sediut in str Mitroporit Firmirian

nr.14,cUl.30818118,inregistratd la oRc sub nr.J16ti722t20.12 cor:r
RoTORNcBo 1 3901 802721 000 1, reprezentatd prin dt. NlcoLAE DEG E RAt u.
administrator,in calitate de concesionar,pe de altd parte.

in temeiul OUG nr.54/2006 orivind
de bunuri proprietate publicd, modificati
prevederi le H.C.L. nr.44 /31.0.1.2013. se
cum urmeazd:

Art.1.se modifici art.3 din contractul de concesiune ,in sensul ma.lorarii
redeventei  cu suma de 14c.226lei , fdrd rvA,de ta i .227.7s7lei  /an(102 313
lei/luna ),far6TVA, ta 1 . 368. 029ter1a_n ( 1 1 4. 00.1, 9 ter/tuni ) fdr6 TVA

Art.2- se mociinca-anexa 
'ni.z 

referitoare ra bunurire apa.'lrrranc
domeniului public al municipiului Craiova ,concesionate la art 1 , prr.r
completare cu bunurile prevdzute in anexa care face parte inteoranlo {:lrn
contract.

Art.3. Prezentul act adilional a fost incheiat in doud exernplare. cali:
unul pentru fiecare parte.

CONCENDENT,
MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSiLtUL
LOCAI. AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PRIMAR,

regimul contractelor de concesri_rr,n
gi completatd,gi in conformrtate crt

incheie prezentul act aditional dupa

. ,  CONCESIONAR

S . C . T E R M O C R A I O \ A S i L

Administrator,

i. t
{,1
1

I

Lia Olguta o-o-*o-'tffi



Anex i  la  Hot i rArea  nr .  170/2012

PRE$EDTNTE DE SEDr \T  \ .

Lucian Cost in DINDIRIC' i

CONTRACT DE CONCESIUNE A BUNURILOR PROPRIE.TA-TI1
PUBLICA SI PRIVATA APARTINAND MUNICIPIULUI CRAIOVA

I. Partile contractante

lntre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. tv
sediul in Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.7, Jud. Dolj. CLll 4' l l7l l-1. te l.
0251/415177, fax 02511411561 , contWS.kQ?2l&lf0lslSu'^'<aeschis la Irczorc-n.r
Craiova, reprezentat prin d-na Lia-Olgula Vasilescu, in calitate dc concedent. pc r1,: tr
parte,

s i
S.C. Termo Craiova.S.R.Z.., cu sediul in str. Mitropolit Firmilian. nr. l-1. tcl iirr

02511595567;599388,  CUI  308181 18,  inreg is t ra ta  la  ORC sub nr .  J  16"17: : /13.10.101l .
tel l fax 02511412628, 414660,417967, cont RO70RNCBOl390l80271 1000l t lcschis lr
BCR Craiova Sucursala Patria, reprezentata reprezentata prin Dl. Dcgeratr-r Nicolec
administrator, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

^  / ' ,  ' l

la data de ..?:(.,.1.'1...'..20.1.L....

la sediul concedentului mentionat anterior.

in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 54i2006 privind rcg rtLri
contraclelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata .t., nto6111!'"r'; 1'rirr
Legea nr. 2212007 , si a Hotararii Consiliului Municipiului Craiova nr. 2lll 1 .01 .101 i . s-
a incheiat orezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. l .  - ( l) Obiectul contractului de concesiune este cedarca si preluurcr ir;
concesiune a bunuri lor descrise in anexa nr. I gi nr. 2 din prezentul contncl { l i ]
concesiune.

(2) Obiectivele concedentului sunt:
a) dezvoltarea durabila a serviciilor;

I



b) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promor area calitatr, si
efi cientei acestor servicii

c ) protectia mediului inconjurator:

III. Termenul

Afi.2. - Durata concesiunii opereaza pe durata de 219 ani.

IV. Redeventa

Art. 3. - Redeventa este de 1227757 lei lan (102313 lei/ luni) l ir iTVA. Nirclul
redeventei se negociaza anual in functie de situatia bunurilor care l-ac obrectui
contractului.

V. Plata redeventei

Art. 4. - Plata redeventei se face orin conturile:
- contul concedentului nr.P&?.iRR&.fl&!.3.Q.0141.::::.y. desc ir  is ia

Trezoreria Craiova;
- contul concesionarului:
ROT0RNCBO 1 3900 1 80272 I 000 1
; ^
Intrucat prin raportul de evaluare nu a tbst calculatd redeventa lunani pcnilu

bunuri le concesionate, aceasta va f i  aprobata in gedinla ordinard a Corrsi l iului Lora, ai
Municipiului Craiova in luna noiembrie.

Neplata redevenlei sau executarea cu intArziere a acestei obligaiii conduct ll
penalizari de 0,04 oZ pentru ftecarc zi de intArziere (conform Codului de procetit'ra
fi scala, O.G. nr. 92124.12.2003).

VI. Drepturi le parti lor

Dr ept uril e c o nces io n ar ul ui
Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct. pt'risctrl si p,-'

raspunderea sa, bunurile ce fac obiectul prezentului contract dc concesiunc.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si  de a culege lructelc bunr:r ' i l t r t  ! : ,r ' - .  i .L.

obiectul concesiuni i ,  potr ivi t  naturi i  bunului si  obiectivelor stabi l i te de pariL rr ir

contractul de concesiune.

Drepturile co ncedentul ui
Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunuri ie J'r ,rcr 'si i )r ! l i i : --

verifi cand respectarea obligatiilor asumale de concesionar.

2



(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila sclisr a
concesionarului

(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral paftea teglementara a
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de intcresul national sau
local.ln cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prcjudiciu.
concesionarul are dreptul sa primeasca o despagubire adecvata si efectiva. ln situatir in
care va exista un dezacord intre concedent si concesionar, cu privire la valoarca
despagubirii, aceasta va fi stabilita de inslanta de judecata competenta. Dezacor,-tul
dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate constitui tertci pcnrrLr
concesionar sa se sustraga obligatiilor sale contractuale.

VII. Obligati i le parti lor

O bligatiile co ncesio nar ul ui
Art.7. - (l) Concesionarul este obligat sa asigure

continuitate si de permanenta a bunurilor ce fac
obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in
obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa .
(4) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile irnpuse de natura bunurilor

date in concesiune (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditri dc'
siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, condit i i  prir ind lblosirea si
conservarea patrimoni ul ui etc.).

(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen. conccs i()n:r rlr I
este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietatc, bunurilc de rctur. in rnod
gratuit si libere de orice sarcrnr.

(7) In termen de (cel mult) 90 de zile de la data incheieri i  contractuir.r i  dr
concesiune, concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o sun)r llc

lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cr: tillu J,,'
redeventa pentru primul an de activitate.Din aceasta suma sunt relinute. daca cste cazui.
penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar.

(8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului irr noile conciitii
stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit an. 6 alin. (3 ) din prezentul corttr.acl dc
concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

(9)  In  cazul  in  care concesionaru l  scs izeaza ex is tenta unor  c . luze sarr  i r r r i r rc l i : r
producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bLrnulrn.
va notifica de indata concedentul, in vederii luarii unei masuri ce se intpun pr't'tt-,-:
asigurarea continuitatii exploatarii bunului(bunurilor)

( 10) Sa preia de la autori tat i le administrat iei publ ice localc, pe bazu dc irr i i )ccs-
verbal de predare primire bunurile de retur prevazute in anexa nr.1 .

exploatarea eflcace in reginr clc
ob icc tu  I  conccs iun i i .  p , ) t r i \  i t

mod direct bunr.ril"' care l'r.rc

Obligatiile co ncede ntului



drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in rnod unilateral contractul dtr

concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.
(3 ) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apantia ot ic;.lt'ot

imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.
(4) sa predea concesionarului ta data intrarii in vigoare a contractulr.ri de

concesiune toate bunurile, libere de orice sarcini, pe baza de process vcrbai dc l'tcd:tt.--
primire

VIII. Incetarea contractului de concesiune

Art. 9. - ( I ) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urnutoarc siturltii .

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca Iru s-li prevazut

prelungirea acestuia prin act aditional' 
tl in cazul in "u." interesul national sau local o impune, prin denuntarca l

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina J
acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. ln aceastil sittrllic 1
concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilatcral colltraclul dc

concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masLrrA

In cazul in care partile nu pot stabili cuantumul despagubirilor datorate concesit'trnrtt lu i,

acestea se vor stabili de instanta competenta.
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar sau al

incapacitati i  indeplinir i i  aceslora. prin rezil iere de catre conecdcnt. ttt plet;r tt r ' : i

despagubiri in sarcina concesionarului;' 
a) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de calre ctlnccdcnt saLt ,,1

incapacitati i  indeplinir i i  acestora, prin rezil icre dc catre concesionar. cu l ' lrt.t 'rr ici

despagubiri in sarcina concedentului;
In situatia incetarii contractului conform literelor c) si d), daca Partilc ntr pot

stabili cuantumut despagubirilor, acestea vor solicita instantei conrpetente sr se

pronunte cu privire la despagubiri.
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul

imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notillca de indlta

concedentul disparitia bgnului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a accstuis' prirl :

renuntare la concesiune,, fara plata unei despagubiri;
(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune' butlttrilr-- cr' atl l')s1

utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum Llrmearu:

a) bunuri de retur ce revin de plin drept. gratuit si l iherc de oti. ' '  *rtt l .  r

concedentului.;
b) bunuri proprii, care raman in proprietatea concesionaru lu i'



IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilo r de mediu intre
concedent si concesionar

An. l0 ( I  )  -  Concesionarul are obl igatia sa obtina toate acorduri lc, autorizati i l ," '  -si
avizele prevazute de legislatia in domeniu si sa respecte notmele legale dc profil:

(2) - Concedentul trebuie sa respecte obligatiile care ii revin conform le.cislatiei
in domeniu;

(3) - Lucrarile de investitii aferente infrastructurii concesionarului necesare
pentru conformare la cerintele de mediu vor fi finantate atat de concesionar. cat si de
concedent.

X. Forta majora

Art. I I ( i ) - Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutart'a la
termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a ttt ieerci
obligatii care-i revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

(2) - Partea care invoca forta majora este obligate sa notitlce celeilalte parti. in

termen de maxim 10 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile ur
vederea limitarii consecintelor lui.

(3) Daca in termen de maxim 30 zi le de la producere, er eninlentul respeci ir
nu inceteaza, partile au dreptul sa-si nolillce incetarea de plin dre]rt a prercnttrltri

contract ,faraca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
Art. 12. -(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concestur]c. se

intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, absolut invincibila si absolut
imprevizibi la.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la
ucerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic. clar carc ntt

intrunesc caracteristicile fortei majore.
XI. Notificarile intre parti

prod

Art. 13.(1) In acceptiunea parti lor contractante, orice notif lcare adresata dc una
dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa din panea
introductive a orezentului contract.

(2) - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prinrr ,'i
lucratoare dupa cea in care a fost expediat

(3) - Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintrc parri. cl.ic.i ,tLr

sunt confirmate si in scris.
XII. Lit iei i



Art. 14. - ( I ) Solutionarea l i t igi i lor de orice l-e I ce decrirc din
interpretarea,executarea ori incetarea prezentului contract de concesiunt sa tir- rez(,1\ i.rie
pe cale amiabila de caffe reprezentantii lor.

(2) In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila sau 1.raftilc nu
ajung la un acord,, solutionarea se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosulr;i
administrativ nr. 55412004. cu modificarile ulterioare.

XIV. Clauze finale

Art.15. (1) - Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional
incheiat intre partile contractante

(2) - Prezentul contract impreuna cu anexele sale care 1ac parle integritntr ( l i t l

cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intclegerc lerbala tlintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui ^,r rt .

(3) - Prezentul contract de concesiune a fost incheiat u.t.?|...1.1..i.(:i.].. i', :
exemplare, din care unul pentru concedent si unul pentru concesionar.

Concedent,
Municipiul Craiova prin Consiliul

Local al Municipiului Craiova
Primar

Lia-OIgula

Concesionar,
S.C.  Termo Cra ior  a  S.R. l  .

Administrator
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