
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   

                  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea exploatării bunului imobil-
teren aparţinând domeniului public de interes local 

 
 

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

  Având în vedere raportul nr.170572/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea exploatării bunului imobil-teren 
aparţinând domeniului public de interes local; 

    În conformitate cu prevederile art.554 din Codul Civil şi Ordonanţei Guvernului 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

    În temeiul art.36, alin.2, lit. c şi e coroborat cu alin.5 lit.a şi alin.7 lit.a, art.45 
alin.3 şi 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 asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea exploatării bunului imobil, 
teren aparţinând domeniului public de interes local, în suprafaţă de 542 mp., 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. JIUL S.A. 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, 
NR.170572/20.11.2014        Lia Olguţa VASILESCU 
 

RAPORT 
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova prin Consiliul 

Local al municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A. 
 
 La data de 17.04.2014 S.C. JIUL S.A a fost autorizat să execute lucrări de extindere şi 

reamenajare "Hotel Jiul", supraetajare corp A de la S+P+4 LA S+P+6 şi extindere S,P,S+P, 
S+P+4 şi S+P+6+ET, conform autorizatiei de construire nr.332/17.04.2014. 

 Verificările periodice cu privire la stadiul executarii lucrarilor pe care autoritatea locală 
le-a întreprins au reliefat faptul că beneficiarul autorizaţiei de construire utilizează accesul pe 
domeniul public atât asupra reţelei stradale, cât şi pentru depozitarea materialelor de construcţie 
rezultate din demolare. 

 De asemenea, s-a constatat că circulaţia auto cu autovehicule de mare tonaj se realizează 
în şi dinspre incinta şantierului numai pe aleea de acces situată în nord-vestul proprietăţii 
societăţii comerciale cu intrare din strada Ştefan cel Mare, pe lângă staţia PECO Jiu. 

 Folosirea domeniului public atât ca infrastructură rutieră, cât şi ca loc de depozitare are 
drept consecinţă degradarea carosabilului, prezintând riscuri în exploatare atât pentru 
conducătorii auto, cât şi pentru cetăţenii pietoni. 

 Urmare convorbirilor purtate între reprezentanţii autorităţii locale şi cei ai societăţii 
comerciale s-a concluzionat necesitatea eliminării riscurilor rezultate din exploatarea aleii de 
acces, a remedierii reţelei stradale, a spaţiului verde afectat, asigurând în acelaşi timp şi 
continuarea lucrărilor autorizate. 

 Prin adresa nr. 145388/09.10.2014 S.C. JIUL S.A. cu sediul in str. Calea Bucureşti, nr. 1 
şi-a exprimat intenţia privind extinderea împrejmuirii de şantier pe latura de N-V a proprietăţii 
sale identificată conform planului de situaţie anexat ,  până la data de 31.12.2015, pentru buna 
desfăşurare a lucrărilor de construire si modernizare a Hotelului Jiul in conformitate cu 
Autorizaţia de Construire nr. 332/17.04.2014. 

 De asemenea, prin aceeaşi adresă S.C. JIUL S.A.  a precizat că în zona respectivă se vor 
desfăşura activităţi de îndepărtare a cărămizilor aparente de pe faţada clădirii, înlăturarea 
cărămizilor tip BCA de la faţata clădirii, realizarea de săpături în vederea turnării unei 
diafragme şi alte construcţii care pot pune în pericol integritatea corporală a persoanelor care 
tranzitează zona. 

 Totodată, societatea comercială Jiul S.A. se angajează să amenajeze respectivul teren la 
finalizarea lucrărilor prin turnarea stratului asfaltic aferent parcării, evidenţierea locurilor de 
parcare şi delimitarea zonelor pentru spaţiu verde. 

 Oportunitatea promovării prezentului proiect de hotărâre rezultă din asigurarea unor cai 
de acces corespunzatoare ca latime, lungime si sistem rutier, la santiere si in interiorul acestora 
transportându-se cantitati uriase de materiale si elemente de constructii, unele cu tonaj foarte 
mare. 

 Organizarea santierului, de la deschiderea lui si inainte de inceperea lucrarilor de baza, 
cu caile de comunicatie necesare, este o conditie esentiala pentru buna desfasurare a lucrarilor, 
atat pentru aprovizionarea cu materiale si utilaje. 

 Cea mai buna modalitate de realizare a cailor de comunicatie este solutia definitiva. 
Cum aceasta nu este intotdeauna posibila, se recurge inca, frecvent, la solutii provizorii, care 
trebuie sa respecte anumite conditii: sa aiba un traseu cat mai scurt; sa fie rezistente in 



perioadele de ploi si de iarna; sa asigure o circulatie normala a mijloacelor de transport; sa 
asigure securitatea traficului si a pietonilor; sa fie cat mai putin costisitoare.  

 Drumurile exterioare nu se executa, de obicei, din fondurile de organizare de santier, 
deoarece ele se afla in administrarea  municipala. 

 În egală măsură trebuie asigurate stabilitatea şi siguranţa tuturor operatiunilor executate 
pe santier, confortul riveranilor, evitarea folosirii şi ocupării abuzive a căilor publice. 

 Din cele expuse rezultă necesitatea asigurării deopotrivă a continuării investiţiei, cât şi 
durata, întinderea, forma de exploatare a bunurilor aparţinând domeniului public, stabilirea 
responsabilitatilor fiecarui asociat,  motiv pentru care se impune aprobarea unei  asocieri între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova  şi S.C. JIUL S.A.. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile noului Cod Civil a art.554 , 
alin.(1) a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , art. 26 , art. 40  şi cu art. 36 alin. (2) 
lit. e, coroborat cu alin. (7) lit. a şi art. 45 alin. (2) lit.f, art.61,alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 
publică locală,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 Având în vedere cele expuse, dat fiind faptul că administraţia publică satisface nevoile 
celor pe care îi guvernează, apără drepturile şi interesele lor legitime apreciem că sunt 
îndeplinite condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru adoptarea actului administrativ, 
propunem adoptarea unei hotărîrii care să aibă ca obiect:  

− aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. JIUL S.A. privind exploatarea bunului imobil – teren aparţinând 
domeniului public de interes local în suprafaţă de 542mp, identificat conform anexei nr. 
1,  la prezentul raport 

− Aprobarea contractului de asociere , prevăzut în  Anexa nr. 2  care face parte integrantă 
la prezentul raport; 

− Împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
 
  
 
 
       Director Executiv, 
    Cons. Jur. Ionuţ GÂLEA 
          Întocmit, 
         insp. Cosmin POPESCU 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 









MUNICIPIUL CRAIOVA              ANEXA NR. 2 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
 
  
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.______/____________ 

 
 

 CAPITOLUL I – PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
   Între, 
          Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în str. 
A. I. Cuza, nr.7, reprezentat prin Primar Lia Olguţa Vasilescu 
 
             şi 
 
 S.C. JIUL S.A., cu sediul social  în Craiova, strada Calea Bucureşti, nr.1, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, sub nr. J16/19/1991, 
RO2308342, reprezentată prin Florin Opriş, în calitate de administrator, a intervenit 
prezentul contract de asociere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
Craiova  nr.            /   .    .2014. 
 
 CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
     Art.1 Obiectul asocierii il reprezinta stabilirea responsabilitatilor fiecarui asociat in 
vederea exploatării bunului imobil – teren aparţinând domeniului public de interes local, 
în suprafaţă de 542 mp  identificat prin Planul de Situaţie, anexa  la prezentul contract. 
 
 CAPITOLUL III – DURATA CONTRACTULUI 
 
     Art.2 (1) Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 13 luni, începând cu 
01.12.2014 până la 31.12.2015. 
          (2) Contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor prin act adiţional.     
 
  CAPITOLUL IV –  CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR  
          A.CONTRIBUŢIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      Art.3  Municipiul Craiova se obligă să pună la dispoziţia S.C. JIUL S.A. terenul ce face 
obiectul contractului liber de orice sarcini. 
 
 
              B.CONTRIBUŢIA S.C. JIUL S.A. 
  
      Art.4 Să utilizeze imobilul-teren ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei 
stabilite prin prezentul contract 
    Art.5 Toate activităţile care se vor desfăşura în zona respectivă până la finalizarea 
lucrărilor de pe şantier se vor face pe cheltuiala S.C.JIUL S.A.  



  
                     CAPITOLUL V-DREPTURILE PĂRŢILOR 
           A. DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         
    Art.6.  Să urmărească respectarea destinaţiei terenului pentru realizarea obiectivului 
asocierii. 
   Art.7. Să urmarească realizarea obiectului prezentului contract, respectiv  buna 
desfăşurare a activităţilor pe şantier, prevăzută la art.1, conform documentaţiei tehnice, care 
a stat la baza eliberării certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire. 
   Art.8. Să desemneze un reprezentant al Primarului Municipiului Craiova, în vederea 
urmăririi modului de realizare a contractului. 
          
           B. DREPTURILE S.C. JIUL S.A 
        
    Art.9. Să solicite Municipiului Craiova avize şi acorduri necesare bunei administrări a 
obiectului asocierii. 
 
                 CAPITOLUL VI –  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
        A. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
     Art.10. Să pună la dispoziţia S.C.JIUL S.A. în  folosinţa utilă şi netulburată a imobilului-
teren, ce face obiectul prezentului contract, liber de orice sarcini.  
   Art.11. Să elibereze asociatului în condiţiile legii, autorizaţiile şi acordurile necesare 
realizării şi administrării obiectului contractului de asociere. 
     Art.12. Municipiului Craiova garantează că la data încheierii prezentului contract, asupra 
bunului proprietatea sa exclusivă nu există nici un litigiu sau viciu care să poarte asupra 
titlului său. 
 
        B. OBLIGAŢIILE S.C. JIUL S.A.  

 
     Art.13. Să obţină pe cheltuială proprie toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
executării lucrărilor pe şantier  pentru organizarea, buna desfăşurare şi finalizarea  lucrărilor 
la Hotel Jiul. 
    Art. 14 Să asigure conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate 
pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii 
    Art. 15 Să garanteze şi să nu stânjenească în mod inutil sau abuziv confortul riveranilor 
sau căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în vecinătatea terenului ce face obiectul contractului; 
    Art.16 La ridicarea şantierului, să execute lucrări de reparaţii şi întreţinere, precum şi 
lucrări de amenajare peisagistică asupra terenului ce face obiectul contractului ( alee acces şi 
curte interioară); 
    Art.17 Să supravegheze lucrările, să asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive necesare 
pentru executarea lucrărilor; 
    Art.18 Să restituie folosinţa bunului, la expirarea contractului sau la rezilierea acestuia, 
investiţiile realizate revenind de plin drept asociatului Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, conform destinaţiei sale; 
     Art.19 Sa despăgubească asociatul Municipiul Craiova împotriva tuturor reclamatiilor, 



acţiunilor în justiţie, daunelor interese, costurilor, taxelor rezultate în legătură cu obligatia 
prevăzută la art. 14; 
      Art.20 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum 
care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, S.C. JIUL S.A. are obligaţia de a 
despăgubi  Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri; 
   Art. 21 Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
         S.C. JIUL S.A.  va proceda pe cheltuiala proprie la extinderea împrejmuirii de Şantier 
amplasată pe terenul menţionat la art.1. 
    Art. 22 Să comunice Primăriei Municipiului Craiova orice modificare intervenită pe 
parcursul derulării asocierii privind elementele de identificare a societăţii sau a 
reprezentantului acesteia. 
 
 CAPITOLUL VII – MODIFICAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA 
CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
   
      Art. 23 Prezentul contract se poate completa sau modifica numai prin acordul scris al 
părţilor. 
      Art. 24 Niciuna din părţile semnatare ale prezentului contract de asociere nu va ceda 
drepturile şi/sau obligaţiile sale unei terţe părţi, fără acordul scris al celeilalte părţi din acest 
contract. 
       Art.25 Contractul de asociere încetează în următoarele situaţii: 
            - prin ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat; 
        - înainte de ajungerea la termen numai prin acordul scris al părţilor cu o notificare 
prealabilă de 30 de zile transmisă celeilalte părţi; 
          - în cazul încetării activităţii a S.C. JIUL S.A. prin lichidare, situaţie în care se depune 
o notificare la  Primăria Municipiului Craiova , în termen de 30 de zile de la declanşarea 
stării de fapt sau de la data constatării stării de insolvabilitate. 
     Art.26  Rezilierea contractului de asociere are loc de plin drept, în mod unilateral la 
iniţiativa Muncipiului Craiova, fără somaţie, notificare sau cerere de chemare în judecată( 
pact comisoriu ) în următoare situaţie: 
             - schimbarea destinaţiei terenului ce face obiectul contractului de asociere  fără 
acordul Municipiului Craiova. 
      Art.27  Rezilierea contractului pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale atrage plata 
de daune interese. 
 
 
           CAPITOLUL VIII – FORŢA MAJORĂ  
 
      Art.28 Forţa majoră aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea 
care o invocă, cu condiţia notificării în scris a acestui eveniment obiectiv , în termen de cel 
mult 15 zile de la apariţia sa. 
 
  
 



           CAPITOLUL IX – LITIGII  
 
     Art.29  Eventualele neînţelegeri ivite între părţi, pe perioada derulării contractului de 
asociere, se vor soluţiona pe cale amiabilă şi numai în cazul în care aceasta nu este posibilă, 
litigiul va fi soluţionat de instanţele de judecată de drept comun. 
 
 CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE 
 
     Art.30 Orice modificare în legislaţia actuală, sau noi reglementări ce au incidenţă cu 
obiectul  prezentului contract de asociere, vor determina renegocierea cu bună credinţă a 
acestuia. 
     Art.31 Primăria Craiova, prin Direcţia Patrimoniu , Serviciul Patrimoniu, va controla 
modul de derulare a contractului de asociere. 
    Art.32 Modificarea prezentului contract se va putea face numai cu acordul părţilor 
consemnat într-un act adiţional. 
      Art.33 Prezentul Contract de asociere încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova cu S.C. JIUL S.A. s-a încheiat în 2(două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
          MUNICIPIUL CRAIOVA                                         S.C. JIUL S.A. 
                prin                  prin                                                                                                                              
                           PRIMAR,                                                             Administrator,             
             LIA OLGUŢA VASILESCU                                          FLORIN OPRIŞ                   
               
  
 
       Direcţia Economico-Financiară 
                  Director Executiv, 
                      Nicolae Pascu 
         
 
 
                 Direcţia Patrimoniu 
                    Direcţia Executiv, 
           cons.jur.Cristian Ionuţ Gîlea 
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