
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
   

       PROIECT 
                                   
   HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu 

S.C. GETICA OOH S.R.L. 
 
 

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

30.04.2015; 
  Având în vedere raportul nr.51945/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/1997 
referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. GETICA 
OOH S.R.L. ; 

  În temeiul art.10, art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.2, lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.77/1997, cu poziţiile identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
pentru modificarea contractului de asociere nr.3/1997. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/1998. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi S.C. GETICA OOH 
S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 

 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr. 51945/ 2015                                                 

 
            

                                                                                                 Se aprobă 
                                                                                                  PRIMAR   
                                                                                        Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT  

privind modificarea contractului de asociere nr. 3/01.07.1997,  
încheiat cu S.C. GETICA OOH S.R.L.   

 
 
 

 S.C. GETICA OOH S.R.L. deţine doua contracte de asociere cu Municipiul 
Craiova contractul nr. 3/1997  şi contractul nr. 4 bis/2003, care au acelaşi obiect de 
activitate, şi anume  exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul 
public al municipiului Craiova. 

Referitor la Contractul de asociere nr. 3/1997, prin  Hotărârea Consiliului Local 
nr. 77/1997 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu  S.C. 
DOCKVIEW MEDIA S.R.L. în vederea exploatării în comun a unor mijloace de 
publicitate pe domeniul public al municipiului Craiova. 

 Ulterior S.C. DOCKVIEW MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2002 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor 
contractuale către SC EXCLUSIV MEDIA SRL (urmare vânzării panourilor publicitare 
către aceasta din urmă) încheindu-se astfel actul adiţional nr. 7/2002 la contractul de 
asociere nr. 3/1997. 

 Prin H.C.L. nr. 147/2004 s-a modificat contractul de asociere nr. 3/1997 în sensul 
schimbării denumirii asociatului din S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. în S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA S.R.L., încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr. 11/2004. 

 Referitor la contractul de asociere nr.4 bis/2003, prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 100/1998 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. 
EXCLUSIV MEDIA S.R.L. în vederea exploatării în comun a unor mijloace de 
publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova, perfectându-se apoi 
contractul de asociere nr. 4 /1998. Prin HCL 208/2003 a fost aprobată prelungirea 
contractului în forma negociată, perfectându-se astfel contractul de asociere nr. 
4bis/2003. 

 Ulterior S.C.EXCLUSIV MEDIA S.R.L. a solicitat şi i s-a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.26/29.07.2004 cesionarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale 



către S.C.’’NEWS OUTDOOR ROMANIA’’S.R.L.(urmare vânzării panourilor 
publicitare către aceasta din urmă) încheindu-se astfel actul adiţional nr.2/2004 la 
contractul de asociere nr.4 bis/2003.   

 În anul 2013, prin  H.C.L. 84/2013 s-a aprobat schimbarea denumirii societăţii 
comerciale, parte în contractele de asociere nr. 3/1997 şi nr. 4bis/2003, încheiate cu 
municipiul Craiova, din S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L. în S.C. GETICA 
OOH S.R.L. 

 În ambele  contracte de asociere a fost prevăzută obligativitatea firmei de 
publicitate de a achita către autoritatea locală o cotă de 45% din venitul lunar fără TVA 
obţinut prin închirierea către diverşi clienţi a panourilor publicitare. 

 A fost prevăzută şi o sumă lunară minimă obligatorie pe care asociatul o plăteşte 
chiar dacă în anumite perioade nu are angajamente cu clienţii sau are o activitate 
necorespunzătoare şi realizează venituri mai mici. 

 Analizând modul de derulare a acestui contract de asociere, putem face unele 
precizări, astfel: 

 - S.C. „GETICA OOH” S.R.L. a dovedit că este o firmă serioasă, care şi-a achitat 
datoriile către autoritatea locală în condiţiile stabilite prin contractul de asociere; 

 - a manifestat permanent receptivitate faţă de autoritatea locală, în sensul că a pus 
la dispoziţia acesteia o parte din panourile publicitare care în anumite perioade erau 
nedecorate, pentru a populariza diverse acţiuni, cu scopul de a păstra ordinea şi 
curăţenia în locurile publice, de a aduce la cunoştiinţa locuitorilor oraşului informaţii 
privind desfăşurarea diverselor manifestaţii culturale, sportive, etc; 

 -sumele achitate în baza contractului de asociere au constituit o importantă sursă 
de venit pentru bugetul local.  

 În aceste condiţii, la cele două contracte de asociere care au acelaşi obiect de 
activitate, exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul public al 
municipiului Craiova, sunt aprobate un număr de 30 de amplasamente pentru panourile 
publicitare - Contractul de asociere nr. 3/1997, respectiv 15 amplasamente  -Contractul 
de asociere nr. 4bis/2003. 

 S.C. ,,GETICA  OOH” S.R.L. prin adresa înregistrată la noi sub nr. 
44149/19.03.2015 solicită comasarea locaţiilor aferente structurilor publicitare instalate 
în baza contractului nr. 4 bis/01.07.2003 la contractul nr. 3/1997, deoarece ambele 
contracte au acelaşi obiect de activitate, respectiv exploatarea în comun a unor structuri 
publicitare amplasate în Municipiul Craiova.  

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem  spre aprobare : 
- modificarea prin completarea Anexei la HCL nr. 77/1997 cu poziţiile identificate 

în Anexa la prezentul raport;  
- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional  pentru 

modificarea  contractului de asociere nr.3/1997; 
- se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 77/1997 iar HCL nr. 100/1998 îşi 

încetează efectele. 
 Anexăm în copie : 
  - contractele de asociere nr. 3/1997, 4/1998 şi 4bis/2003; 



 - Hotărârile Consiliului Local nr. 77/1997, 17/2002, 147/2004, 100/1998, 
208/2003, 26/2004, 161/2010 şi 84/2013. 

  - actele adiţionale nr.  7/2002 şi 11/2004 la contractul de asociere 3/1997, actele 
adiţionale nr. 2/2004 şi 24/2013 la contractul de asociere nr.4bis/2003;  

   - adresa nr. 44149/19.03.2015  a  S.C.’’GETICA OOH’’S.R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Director executiv                                                       Şef Serviciu   
      cons.jur. Ionuţ Gâlea                                              Gabriel Smaranda 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 Anexa 

 
Lista cu amplasamentele aprobate pentru contractul 4bis/2003 

 propuse a fi transferate la contractul nr. 3/1997 
 
 
 

Nr 
Crt Adresa amplasament 
1 Str Dacia intersectie Brazda lui Novac 
2 Str Carol intersectie Fratii Golesti(triunghi) DP 
3 Str Fratii Golesti intersectie Carol-Paltinis 
4 Str Doljului-zona bl G5 
5 Str Caracal intersectie bld Decebal (zona Shell) 
6 Str Anul 1848 intersectie str Caracal 
7 Str AI Cuza intersectie Fratii Golesti 
8 Str Calea Bucuresti intersectie Decebal 
9 Sens giratoriu Caracal(int Henri Coanda 1) 
10 Str Nicolae Titulescu intersectie str Tufanele 
11 Str Fratii Golesti intersectie Calea Bucuresti 
12 Sens giratoriu Caracal(int Henri Coanda 2) 
13 Intersectie Calea Severin cu Rocada Han Craiovita 
14 Intersectie Calea Bucuresti cu Bld Decebal -pasaj vest IEPC 
15 Intersectie Calea Bucuresti -Bld Decebal -est pasaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


























































