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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                        PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014 

referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în 

vederea realizării obiectivului „construire de locuinţe colective cu regim mare de 
înălţime destinate cumpărării” 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014. 
         Având în vedere raportul nr.193413/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea 
realizării obiectivului „construire de locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate 
cumpărării”; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, 
modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.168/2007, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, Legii 
nr.50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, art.858-873 din Codul Civil, art.141 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 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 modificarea obiectului contractului de concesiune, încheiat între 
Municipiul   Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong 
Ningjian Construction Group Investment România S.R.L., aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014, în sensul diminuării 
suprafeţei de teren concesionate de la  67511 mp., la 19.304,34 mp. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.98/2014 referitoare la concesionarea, prin 
licitaţie publică, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea construirii de locuinţe colective cu 
regim mare de înălţime destinate cumpărării. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. 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. 193413 /  15.12.2014 

                                                                                      SE APROBĂ, 
                                                                                                        PRIMAR                                                              
                                                                                                     LIA OLGUŢA VASILESCU 

  
RAPORT, 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 205/09.05.2014 a 

aprobat Contractul de concesiune având ca obiect terenul aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă de  67511 mp, situat 
str. Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului   “construire de locuinţe 
colective cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării”.  

 În raport de aceste prevederi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul  contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică,aprobată prin Legea nr.22/2007 şi urmare a licitaţiei-negociere directă 
organizată de concedent  în data de 06.05.2014,între Municipiul Craiova prin  
Consiliul Local al Municipiului Craiova reprezentată prin Primar ,dna LIA OLGUŢA 
VASILESCU în calitate de concedent şi SHANDONG NINGJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMÂNIA S.R.L.  reprezentată prin 
DU YANMING, având funcţia de Administrator , în calitate de concesionar, fost 
încheiat Contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014. 

         Potrivit art.2 din  contractul de concesiune obiectul contractului îl 
constituie concesionarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 67.511 
mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 132, înscris în cartea 
funciară nr. 214726,  în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de 
înălţime  destinate cumpărării. 

În derularea contractului de concesiune, bunul preluat de concesionar l-a 
reprezentat  terenul în suprafaţă de 67511 mp, situat în municipiul Craiova, str. 
Caracal nr. 132, în vederea  construirii de locuinţe colective cu regim mare de 
înălţime destinate cumpărării predarea facandu-se in baza procesului -verbal  nr. 
170891/20.11.2014. 

 
  Potrivit art.11 alin (15)  Concesionarul are obligaţia să realizeze prin grija şi 

pe cheltuiala proprie Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic pentru lucrarile 
tehnico-edilitare si  sistematizarea pe verticală şi să cedeze, cu titlu gratuit, dreptul 
de autor concedentului. 

Potrivit art.11 alin (16) Concesionarul are obligaţia de a restitui 
concedentului terenul ce nu va fi afectat de locuinţe, în vederea realizării 
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investiţiilor privind lucrarile tehnico-edilitare şi sistematizarea pe verticală, după 
obţinerea Autorizaţiei de Construire. 

      Prin cererea înregistrată la nr.171401/21.11.2014, domnul DU YANMING 
în calitate de administrator al societăţii solicită diminuarea suprafeţei terenului 
concesionat de la 67511 mp la 19.304,32 mp, suprafaţă compunându-se din 
16.221,32 mp, amprenta la sol a construcţiilor ce urmează a fi construite şi 3.083 
mp. ca organizare de şantier (parcare,macarale, containere,depozite,cabine de 
pază,toalete,clădire birouri).  

În sensul solicitării sunt invocate prevederile cap.IV, art.6  alin(4) ,,  
Concesionarul are obligaţia de a restitui concedentului terenul ce nu va fi afectat 
de locuinţe, după obţinerea Autorizaţiei de Construire,  în vederea executării de 
către concedent a  investiţiilor privind lucrările tehnico-edilitare şi sistematizarea 
pe verticală, iar restul de teren va fi exploatat de concesionar în conformitate cu 
prevederile contractului de concesiune „ 

Au fost autorizate prin Autorizatia de construire nr.1476/31.10.2014 
executarea lucrarilor de construire pentru Ansamblu rezidential locuinte colective 
(P, P+10) /blocuri locuinte colective, parcare, vestiare, piscina pentru următoarele 
suprafeţe:  Sc=18520,00mp, Sd= 182681,48mp, Su=143540,90mp 
Si=93301,58mp. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  O.U.G.nr.54/2006 
,modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică coroborate cu Normele Metodologice din H.G. Nr168/2007,  cu prevederile 
Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii , cu art.858-873 din Noul Cod Civil, 
cu art.141 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi  cu prevederile art.36 
alin.2 lit.c,d coroborat cu alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin.3, din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 

 
1. Modificarea Hotărârii nr. 205/2014 care a aprobat Contractul de 

concesiune având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova în suprafaţă de  67511 mp, situat str. Caracal, nr.132, în 
vederea realizării obiectivului   “construire de locuinţe colective cu regim 
mare de înălţime, destinate cumpărării” prin modificarea obiectului 
contractului in sensul diminuării de la 67.511mp la  19.304,34 mp a 
suprafeţei concesionate. 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la  contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014 prevăzut la 
punctul 1 din prezentul raport. 

3. Modificarea pe cale de consecinta a HCL nr. 98/2014 privind 
concesionarea prin licitatie publica a terenului care apartine domeniului 
public al municipiului Craiova situat in str Caracal nr.132 in vederea 
construirii de locuinte cu regim mare de inaltime destinate cumpararii. 
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            Director executiv,                            Sef serviciu,                             
Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                   Nanau Silvia                      
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