
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT   

      
                              

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind încetarea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L. 
 

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

27.03.2014; 
  Având în vedere raportul nr.44243/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 

propune încetarea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, cărţilor şi produselor de 
papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere amplasate pe domeniul public şi 
privat al municipiului Craiova; 

    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 încetarea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., 
având ca obiect exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, 
cărţilor şi produselor de papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere 
amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/1999 şi nr.452/2005. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi S.C. MEDIAPRESS 
INVESTMENT 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 
Serviciul Urmărire Contracte,                                               Lia Olguţa 

Vasilescu 
Agenţi  Economici                      
Nr.44243/21.03.2014 

 
 

RAPORT 
privind încetarea contractului de asociere nr. 5/01.07.1999 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment S.R.L.  
 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/27.05.1999 s-a 

aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. ”Misy 
Prodimpex” S.R.L. în vederea exploatării în comun a unei reţele de distribuţie a 
presei, cărţilor şi produselor de papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere 
(chioşcuri) amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 

 În baza hotărârii mai sus menţionate s-a încheiat contractul de asociere        nr. 
5/01.07.1999 pentru suprafaţa de 81,22 mp aparţinând domeniului public pe care au 
fost amplasate un număr  de 31 de chioşcuri de presa. Ulterior, la solicitarea S.C. 
”Misy Prodimpex” S.R.L. prin H.C.L. nr. 72/2000 a fost redus numărul de 
amplasamente la 27 de chioşcuri astfel suprafaţa aparţinând domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova ocupată este de 70,74 mp. 

 Prin H.C.L. nr. 452/2005 s-a aprobat cesiunea obiectului contractului de 
asociere nr. 5/1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
”Misy Prodimpex” S.R.L. către S.C. ''MEDIAPRESS INVSTMENT” S.R.L. 
încheindu-se astfel Actul adiţional nr. 7/2005. 

 În prezent, S.C.”MEDIAPRESS INVESTMENT'' S.R.L., la contractul 
nr.5/1999, îşi desfăşoară activitatea pe un număr de 27 amplasamente, durata 
contractului fiind prelungită prin H.C.L. nr. 300/2009 până la data de 01.07.2019. 

 Poliţia Locală a Municipiului Craiova a constatat ca S.C. „''MEDIAPRESS 
INVESTMENT” S.R.L. nu respectă obiectul de activitate al asocierii şi anume 
exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, cărţilor, produselor de 
papetărie, acesta comercializând şi produse din tutun, băuturi răcoritoare, produse care 
nu fac obiectul contractului de asociere. Ataşam în acest sens planşe foto din care 
reiese faptul ca S.C. ''MEDIAPRESS INVESTMENT” S.R.L. nu păstrează destinaţia 
aprobată iniţial, comercializând in chioşcurile de presă produse din tutun şi băuturi 
răcoritoare. 

De asemenea, din verificările efectuate în teren de Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova  s-a  constat că o parte din punctele de desfacere a presei ce fac obiectul 
contractului de asociere au dimensiunile de 2,03mX3,03m=6,15mp.  



Conform prevederilor contractuale, asociatul avea obligaţia ca amplasarea 
chioşcurilor de presă  să o facă după autorizarea acestora conform certificatelor de 
urbanism. Certificatele de urbanism emise pentru amplasamentele din contractul de 
asociere sunt pentru chioşcuri în suprafaţă de 2,62 mp.  

 Având în vedere ca municipalitatea a pus la dispoziţia asocierii terenurile în 
suprafeţele prevăzute în certificatele de urbanism, în total  o suprafaţă de 70,74 mp, 
consideram ca asociatul nu a respectat prevederile contractuale.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre analiză şi aprobare 
încetarea contractul de asociere nr. 5/01.07.1999 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.''MEDIAPRESS INVESTMENT” S.R.L. ce are ca obiect 
exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, cărţilor şi produselor de 
papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere amplasate pe domeniul public şi 
privat al municipiului Craiova şi pe cale de consecinţă încetarea efectelor Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/1999 şi nr. 452/2005. 

 Anexăm în copie următoarele: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/1999 şi contractul 

de asociere nr. 5/1999; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 452/2005 şi Actul 

adiţional nr. 7/2005. 
     -  Adresa  Poliţiei Locale a Municipiului Craiova înregistrată la Primăria 

Municipiului Craiova sub nr. 44177/20.03.2014 şi planşe foto.    
 
   
  
 
 
 
 
 
 
           Director executiv                                                               Şef  Serviciu 
 cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                             Gabriel Smaranda   
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