
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin 
care s-a dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 
pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asociere 

nr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET 
S.R.L. 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2014; 

   Având în vedere raportul nr.170829/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin care s-a 
dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L.; 

  În conformitate cu Sentinţa Civilă nr.1912/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul 
Dolj; 

În temeiul art.36 alin.9, 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 ia act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin care s-a 

dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 
pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asociere 
nr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET 
S.R.L. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. SERPET 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 Agenţi Economici                                                                                                                 
Nr. 170829/20.11.2014                  LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr.451/25.11.2010 referitoare la 

rezilierea  contractului de asociere nr.37/2006 
 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L. 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/27.07.2006 s-au 

aprobat PUD şi  asocierea Consiliului Local cu S.C. SERPET S.R.L. în vederea realizării 
unei staţii de alimentare cu G.P.L. auto tip SKID pe un teren în suprafaţă de 471,30 mp 
situat în Bld. Decebal, zona S.C. Reloc S.A. iar ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.356/28.09.2006 s-a aprobat contractul de asociere 
nr.37/2006, încheiat cu S.C.SERPET S.R.L.ce are ca obiect exploatarea în comun a unei 
staţii de alimenatre cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul identificat mai 
sus,contract încheiat  pe o perioadă de 15 ani. 

        S.C. Serpet S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat reducerea suprafeţei de teren de la 
471,30 mp la 320,0 mp, conform Hotărârii Consiliului Local nr.390/26.07.2007, 
modificându-se în mod corespunzător contractul de asociere nr.37/2006,  modificarea 
fiind consemnată în Actul adiţional nr.1/2007 la prezentul contract. 

Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, 
asociatul s-a obligat să plătească autorităţii locale un procent de 2,4 % din totalul 
încasărilor anuale (cifra de afaceri) dar nu mai puţin de o anumită sumă minimă  anuală 
calculată în funcţie de tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local. Suma anuală 
minimă trebuie achitată în mod obligatoriu către autoritatea locală chiar dacă rezultatele 
financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei 
de 2,4 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 

Analizând situaţia plăţilor efectuate de S.C.SERPET S.R.L. în legătură cu 
contractul de asociere nr.37/2006 trebuie să facem precizarea că sumele datorate pentru 
anii 2007 şi 2008 au fost achitate integral, dar, pentru că nu s-au respectat termenele de 
plată asociatul a ajuns în situaţia în care plăţile efectuate în anul 2010 să fie aferente 
anului 2008, fiind obligat în acelaşi timp şi la plata majorărilor de întârziere. 

Menţionăm că în cursul anului 2009 S.C.Serpet S.R.L.a solicitat, din nou, 
reducerea  suprafeţei  de teren aflată la asociere de la 320,0 mp la 200,0 mp, precum şi 
recalcularea sumei minime anuale obligatorie la plată în funcţie de suprafaţa de 200,0 
mp, chiar de la începutul contractului precum şi eliminarea majorărilor datorate pentru 
sumele neachitate.         La cererile respective i s-a comunicat de fiecare dată că există 
posibilitatea reducerii suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de asociere, iar 
propunerea respectivă poate fi înaintată spre analiză şi aprobare Consiliului Local, numai  



în condiţiile respectării clauzelor contractuale în ceea ce priveşte plăţile precum şi 
prezentarea unui proiect care să ateste că şi după reducerea solicitată se respectă 
normativele impuse de instituţiile specializate şi anume Poliţia Rutieră şi Pompieri.  

         Cum societatea figura la data depunerii cererilor  cu  restanţe la plata sumelor 
aferente contractului în cauză, aşa cum, de altfel, figurează şi în prezent (la data 
redactării prezentului raport figurând cu un sold în valoare de 117819.72 lei), nu a fost 
posibilă introducerea solicitărilor S.C. Serpet S.R.L. în şedinţe ale Consiliului Local 
Craiova.  

    În data de 25.10.2010 S.C. Serpet S.R.L. a fost convocată, prin reprezentantul 
acesteia, la sediul Primăriei Craiova în vederea concilierii litigiului cu privire la 
executarea contractului de asociere mai sus menţionat, cele două părţi neajungând, 
însă, la nicio  întelegere, motiv pentru care s-a înaintat către Direcţia Contencios 
Juridic şi Asistenţă de Specialitate, documentaţia pentru acţionarea în instanţă a 
S.C.Serpet S.R.L. în vederea recuperării sumelor restante la contractul de asociere 
nr.37/2006 şi s-a întocmit raportul de propunere a rezilierii contractului de asociere, 
urmare a nerespectării clauzelor contractuale (art.32) .  

       În consecinţă,  prin H.C.L. nr.451/25.11.2010:  
       Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.SERPET S.R.L. 
       Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele  Hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  nr.287/2006, nr.356/2006 şi nr.390/2007.  
        La data de 20 aprilie 2011 S.C.SERPET S.R.L. a chemat în instanţă Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună 
anularea hotărârii nr.451 emisă în data de 25.11.2010, motivând că hotărârea adoptată de 
Consiliul Local este nelegală pentru următoarele considerente: aşa cum a precizat şi în 
contestaţia adresată Consiliului Local, clauza prevăzută la art.18 din contractul de 
asociere, în baza căreia se calcula cota de asociere este nulă absolut, întrucât reprezintă o 
clauză leonină.Din clauza prevăzută la art.9 din contract, reluată la art.18, rezultă că 
părţile au stabilit că, indiferent de orice profit pe care l-ar realiza asocierea, S.C.Serpet 
S.R.L. trebuie sa plătească Consiliului Local al Municipiului Craiova o sumă minimă, 
ceea ce, altfel spus, echivalează cu neparticiparea sa, contrar dispoziţiilor legale, la 
eventualele pierderi ale asocierii, urmând ca cel din urmă să încaseze, în orice situaţie, 
numai beneficii, chiar dacă într-un cuantum mai mic decât cel preconizat, ceea ce, în 
fapt, constituie o clauză leonină, expres prohibită de dispoziţiile art.1513 Cod Civil. 
        Instanţa constată că hotărârea emisă de Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
prin care a fost aprobată rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între 
părţi, pentru neplata sumei minime cuvenite Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
este nelegală, astfel că, în raport de dispoziţiile art.18 din Legea 554/2004, va admite 
acţiunea şi va anula Hotărârea nr.451/25.11.2010. 
       Astfel prin Sentinţa  civilă nr.1912/2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, definitivă 
prin Decizia nr.6379/23.10.2014 pronunţată de Curtea de Ape Craiova, dată în dosarul 
nr.13348/63/2011, aflat pe rolul Tribunalului  Dolj se anulează Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, nr.451 emisă la 25.11.2010.        
      Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele relatate, propunem spre 
aprobare: 
     - Se ia act de Decizia nr.6379 din 23 octombrie 2014 pronunţată în dosarul 



nr.13348/63/2011 al Curţii de Apel Craiova (Certificat nr.42977 din 24.10.2014). 
      
      
       Anexăm în copie: 
       -Contractul de asociere nr.37/2006 şi actul adiţional nr.1/2007 
       -H.C.L.nr.451/2010; 
       -Sentinţa civilă nr.1912/2014  şi Certificat nr.42977/24.10.2014. 
 
 
 
                   Director Executiv,                                                  Şef Serviciu, 
         cons.jur.Cristian Ionuţ GÂLEA                             Gabriel SMARANDA 
 
 
 
 
                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                 Petrovici Marta 
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