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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                 
 PROIECT 
 

  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între municipiul Craiova, China 

Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014. 
         Având în vedere raportul nr.117132/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea Memorandumului de Înţelegere între municipiul Craiova, China 
Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.e, art.45 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 Memorandumul de Înţelegere între municipiul Craiova, China 
Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze Memorandumul de Înţelegere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, China Development Bank 
Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
 

           INIŢIATOR,          AVIZAT, 
              PRIMAR,            SECRETAR, 
  Lia - Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.117132/13.08.2014 

       SE APROBĂ, 
                                                                          PRIMAR, 

                                                                         Lia-Olguţa VASILESCU 
 

 
 

RAPORT, 
 

 
Societatea Shandong Ningjian Ltd. este un grup de mari intreprinderi din domeniul 

construcţiilor din Jingbei, R.P.China.  
În ianuarie 2014, Departamentul de Comerţ al Provinciei Shandong a aprobat constituirea 

de către Ningjian Group a unei societăţi comerciale în România, denumită Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L.   

Urmare a procedurilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, 
modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr.205/2014 contractul de concesiune 
încheiat între Municipiul Craiova şi Shandong Ningjian Construction Group Investment România 
S.R.L. având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 67511 mp., situat în str.Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului „construire 
de locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării”. 

Valoarea investiţiei pe care societatea s-a obligat să o realizeze provine dintr-un împrumut 
strategic aprobat de Banca de Dezvoltare Chineză. 

Prin Memorandumul de Înţelegere, anexat la prezentul raport, părţile reprezentate de Banca 
de Dezvoltare Chineză şi Societatea Shandong Ningjian Ltd. , pe de o parte şi municipiul Craiova, 
pe de altă parte, convin să respecte clauzele de confidenţialitate ale contractului de împrumut 
dintre bancă şi societate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu art.36 alin(2)lit.b,coroborat cu 
alin(4)lit.e din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

a) Aprobarea Memorandumului de Înţelegere între municipiul Craiova, Banca de 
Dezvoltare Chineză şi Societatea Shandong Ningjian Ltd. prevăzut în anexa la 
prezentul raport. 

b) Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze Memorandumul de Înţelegere prevăzut la punctul 1 din  prezentul raport. 

 
Director executiv,                                                                    Sef Serviciu 

         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                       Cons.Silvia Nănău 
 
 

 Avizat de legalitate 
  Cons. Jur. Ovidiu Mischianu   
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MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 

Nr._____ 
 
 Acest Memorandum de înţelegere (denumit în continuare "MoU") este încheiat 
la dala de 1 septembrie 2014 
 
ÎNTRE 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, judeţul Dolj, cod fiscal 
4417214 reprezentată prin Primar, dna Lia Olguta Vasilescu  
 
SI 
 
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION, o companie înregistrată 
conform legilor din R.P. China si cu sediul principal de afaceri la adresa Beichengyi 
Road nr.6, Districtul Jiangbei. Chongqing. China, legal reprezentată de Dl. GUO 
Dong, în calitate de Manager General (denumită în continuare "Banca'") 
 
SI 
 
SHANDONG NINGJIAN CO LTD (denumita in continuare „Compania") 
 
  
 MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, Banca si Compania sunt denumite individual "Partea" si colectiv 
"Părţile". 
 
 Acest MoU va intra în vigoare începând cu data semnării sale de către Părţi si 
va continua să rămână în vigoare până la terminare, conform Articolului 3. 
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
 
1. Părţile intenţionează sa participe intr-un proiect pentru proiectul de construcţie 
(denumit in continuare „Proiectul"). Acest MoU se refera la viitorul proiect bilateral 
cu investiţie totala de până la 60 milioane de Euro pentru proiectul de dezvoltare. 
 
ACUM, PRIN URMARE, ţinând cont de respectivele lor acorduri aşa cum apar în 
continuare, Părţile convin după cum urmează: 
 
2.1 Părţile vor păstra confidenţialitatea si. fără a avea consimţământul scris al 
celeilalte părţi (exceptând Afiliaţii lor), nu vor divulga documente, date sau alte 
informaţii furnizate direct sau indirect de cealaltă parte, care au legătură cu MoU, fie 
că aceste informaţii au fost furnizate anterior, pe durata sau după terminarea MoU. 
 



2.2 Partea poate divulga Informaţiile Confidenţiale dacă si în măsura în care astfel de 
di\ ulgare este solicitată de vreun ordin judecătoresc sau guvernamental, cu condiţia 
ca Partea să depună si să continue să depună cele mai mari eforturi pentru a păstra 
confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale, inclusiv, clar fără a se limita la 
cooperarea cu Partea Divulgatoare pentru a obţine un ordin de protecţie 
corespunzător sau aliă asigurare solidă că tratamentul confidenţial va beneficia de 
Informaţiile Confidenţiale de către Tribunal sau Guvern. 
 
2.3 Prevederile acestei Sub-clauze va supravieţui terminării MoU, din orice motiv. 
 
3. Acest MoU poate fi terminat imediat de fiecare dintre Părţi dacă au loc oricare 
dintre următoarele evenimente: 
 a. Proiectul nu se va încheia în intervalul de doi ani de la semnarea 
acestui MoU; 
 b. Părţile convin să termine prezentul MoU; 
 c. O Parte este declarată insolventă conform oricărei legi aplicabile; 
 d. Semnarea Acordului pentru Proiect 
 
4. La terminarea acestui MoU. conform oricăror evenimente descrise la 
Articolul 3 de mai sus. nicio Parte nu va avea nicio obligaţie fată de partea cealaltă 
conform acestui MoU sau Proiectului, exceptând faptul că obligaţiile descrise în 
Articolul 1 si Articolul 2 de mai sus vor supravieţui oricărei terminări sau expirări a 
acestui MoU. 
 
5. Nicio Parte nu-si poate cesiona drepturile, titlurile de proprietate, 
beneficiile, dobânzile, obligaţiile si pasivele din acest MoU niciunui terţ fară acordul 
anterior al celeilalte Părţi. 
 
6. In pofida oricărei prevederi din acest Contract, nicio Parte nu va fi 
responsabilă pentru orice pierderi sau daune indirecte sau importante, inclusiv, dar 
fară a se limita la pierderea profitului sau veniturilor, pierderea prestigiului sau 
reputaţiei, pierderea datelor sau informaţiilor, pierderea dobânzii, pierderea legată de 
timpul de nefuncţionare, costul operaţiunii întrerupte a proiectului. 
 
7. Dacă oricare Parte este împiedicată sau întârziată în îndeplinirea 
obligaţiilor conform acestui MoU ca rezultat al unui eveniment neprevăzut si dincolo 
de controlul său (denumit în continuare Forţa Majoră), astfel de Parte nu va fi 
considerată că si-a încălcat obligaţiile. Partea afectată de astfel de eveniment va 
informa imediat (printr-o scrisoare cu confirmare de primire în termen de 5 (cinci) 
zile de la data începerii evenimentelor) cealaltă Parte despre detaliile unor astfel de 
circumstanţe si va face paşii necesari pentru a preveni sau minimiza efectele unui 
astfel de eveniment. Dacă un eveniment de Forţă Majoră continuă mai mult de 2 
(două) luni, partea neafectată va avea dreptul să termine respectivul MoU fară nicio 
despăgubire sau obligaţie de identificare. Nicio Parte nu va fi responsabilă pentru 
nicio daună a celeilalte Părţi ce rezultă din Forţa Majoră. 
 



8. Nu se vor da nici un fel de informaţii către media sau publicul general 
cu privire la acest MoU fară acordul scris al ambelor Părţi. 
 
9. Comunicările se pot face prin postă, fax sau e-mail către:  
 MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION, 
SUCURSALA CHONGQING.  
 Fiecare Parte se obligă să notifice cealaltă Parte prin notificare dacă 
faxul, e-mail-ul sau adresa specificate aici nu mai constituie o adresă corespunzătoare 
pentru serviciul de notificare, altfel toate documentele trimise la adresele de contact 
de mai sus vor fi considerate primite în timp util. 
 
10. Acest MoU conţine întregul acord al Părţilor privind Proiectul si va înlocui 
toate comunicările anterioare sau reprezentările sau garanţiile dintre ei. 
 
11. Dacă există prevederi ulterioare între Părţi, nimic din ce este conţinut în 
acest MoU nu va constitui sau nu va fi considerat a constitui o entitate legală separată 
si nici o asociere în participaţiune. parteneriat sau altă asociere comercială sau relaţie 
fiduciară între Părţi. Nimic din ce este conţinut în acest MoU nu va fi interpretat ca 
organizând sau elaborând distribuirea profiturilor sau pierderilor ce decurg din 
eforturile celeilalte Părţi. 
 
 MoU este redactat în limba engleză în trei exemplare, fiecare Parte primind 
câte un exemplar. Fiecare exemplar va avea acelaşi efect. în caz de neconcordantă 
între cele două versiuni, versiunea în limba engleză va prevala. 
 
 DREPT PENTRU CARE Părţile au executat acest MoU aplicând semnăturile 
reprezentanţilor lor autorizaţi: 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR, 

LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION 
Nume (în clar): Funcţie: 

 
 

SHANDONG NINGJIAN CO LTD 
Nume (în clar): Funcţie: 
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