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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                 
 PROIECT 
 

  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Actului Adiţional la Memorandumul de Înţelegere între 

municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co 
Ltd 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
11.09.2014. 
         Având în vedere raportul nr.127868/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea Actului Adiţional la Memorandumul 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 Actul Adiţional la 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 Actul Adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.420/2014. 

Art.4. 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.      127868/09.09.2014                                                          
 
 
 
 
                                                                                                       SE APROBĂ, 

                                                                         PRIMAR, 
                                                                         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
 

RAPORT, 
 
 
 

 
Urmare a celor 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 HCL 420/2014 a fost aprobat Memorandumul de Înţelegere între municipiul Craiova, 
Banca de Dezvoltare Chineză şi Societatea Shandong Ningjian  Co Ltd. 

 
Prin Memorandumul de Înţelegere,  părţile reprezentate de Banca de Dezvoltare Chineză 

şi Societatea Shandong Ningjian  Construcţion Group Co., 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 societatea chineză. 

             Confidenţialitatea  despre care se vorbeşte în acest memorandum are în vedere 
doar relaţia contractuală dintre bancă şi titularul care primeşte împrumutul, care poate fi similar 
în legislaţia românească cu secretul băncii legat de încheierea contractului cu o parte.  
Confidenţialitatea nu are în vedere contractul pe care autoritatea locală  îl are încheiat  cu 
societatea care realizează construcţia. 

Societatea Shandong Ningjian Construction Group Co Ltd.. este un grup de mari 
intreprinderi din domeniul construcţiilor din R.P.China.  

Deoarece in partea introductivă a memorandumului de înţelegere a fost omisă 
menţionarea datelor de identificare ale acestei societăţi şi nu a fost menţionată persoana care o 
reprezintă, este necesară completarea memorandumului cu aceste date. 

De asemenea, trebuie menţionat faptul că memorandumul nu va avea consecinţe legale 
în afara clauzelor de confidenţialitate fiind doar o intenţie de cooperare între părţi. 

 
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: 
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     1. Aprobarea Actului adiţional la Memorandumul de Înţelegere între municipiul 

Craiova, China Development Bank Corporation şi Societatea Shandong Ningjian 
Construction Group Co Ltd. prevăzut în anexa la prezentul raport. 

 
2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa Vasilescu, să 

semneze Actul adiţional menţionat la punctul 1 din  prezentul raport. 
3. Modificarea pe cale de consecinţă a HCL 420/2014 privind Memorandumul de 

înţelegere între municipiul Craiova, China Development Bank Corporaţion şi Shandong 
Ningjian Co Ltd. 

 
 
 
 

Director executiv,                                                                             Sef Serviciu 
        Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                            Silvia Nănău 
 
 
                                                                                     Întocmit,  
                                                                                           Exp. Madlen Chiriac 
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