
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea contractului de concesiune nr.75/1995, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii-Dolj 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.01.2015; 

   Având în vedere raportul nr.4366/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea modificarea contractului de concesiune nr.75/1995, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii-Dolj; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1990 , republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123, 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 contractului de concesiune nr.75/1995, având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat pe artera de 
legătură str.Râului-Romaneşti, în sensul schimbării părţii contractante Direcţia de 
Telecomunicaţii-Dolj (actual S.C. Romtelecom), cu S.C. Telekom România 
Communications S.A. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.33/1995, nr.66/1995 şi nr.69/1999. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Telekom România Communications 
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                           
Serviciul Urmărire Contracete, Agenţi Economici                                         
Nr.4366/2015 

 
                                                                                                                Se aprobă 
                                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

Raport 
privind modificarea contractului de concesiune  

nr.75/1995 în sensul schimbării părţii contractante Direcţia de 
 Telecomunicaţii – Dolj cu S.C. Telekom România Communications S.A.  

 
 Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/1995 şi 66/1995 s-a 

aprobat concesionarea către Direcţia de Telecomunicaţii - Dolj a terenului în suprafaţă de 
15.000,0 mp situat în Craiova, pe artera de legătură str. Rîului – Romaneşti pentru 
realizarea unui Grup de Intervenţii şi Bază Interjudeţeană de aprovizionare. În baza acestor 
hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de 
Telecomunicaţii - Dolj pentru o perioadă de 50 ani contractul de concesiune nr.75/1995.
  

  Ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.69/1999 s-a modificat suprafaţa de teren prevăzută la art.1 din contractul de concesiune 
nr.75/1995 de la 15.000 mp la 15.541 mp, încheindu-se în acest sens între Primăria 
Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii- Dolj actul adiţional nr.1/1999.    

 Aşa cu reiese din Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Romtelecom S.A. 
autentificat sub nr.193/12.01.2006, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii Comerciale Romtelecom S.A. din data de 11.01.2006 s-a  hotărât  
structura Societăţii Romtelecom - societate din care face parte şi Unitaea Regională Dolj. 
Astfel, redevenţa comunicată anual de Primăria Craiova pentru contractul de concesiune 
nr.75/1995 a fost achitată de S.C. Romtelecom S.A. 

 Facem deasemenea menţiunea că pe toată perioada derulării contractului de 
concesiune, S.C. Romtelecom S.A a achitat de fiecare dată, la termen redevenţa 
comunicată de Primăria Craiova, demonstrând astfel că este un partener corect şi nu a creat 
niciodată probleme autorităţii locale în ceea ce priveşte încasarea la bugetul local a 
redevenţelor datorate. 

 Terenul în suprafaţă de 15.541,0 mp ce face obiectul acestui contract de concesiune,  
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova conform  Hotărârilor Consiliului Local  
al Municipiului Craiova nr.183/2009. 

  Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr.130454/15.09.2014 S.C. 
Telekom România Communications S.A. ne aduce la cunoştinţă că denumirea companiei 
din ROMTELECOM S.A. s-a schimbat în TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 



S.A. având aceleaşi date de identificare. Ulterior, prin adresa înregistrată sub 
nr.159520/04.11.2014  S.C. Telekom România Communication S.A. solicită modificarea 
părţii contractante a contractului de concesiune nr.75/1995 ca urmare a schimbării 
denumirii companiei ROMTELECOM S.A. în TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.,  ataşând documente din care rezultă acest lucru, respectiv 
Rezoluţia nr.104004/05.09.2014 şi Certificatul de Înregistrare Menţiuni, ambele emise de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti  

 Faţă de cele mai sus prezentate şi ţinând cont de: 
 - art.10 din Anexa 3 la contractul de concesiune nr.75/1995 -”Cesiunea contractului 

sau închirierea construcţiei eduficată pe terenul concesionat se poate face numai cu 
acordul concedentului.”  

 - art.36, alin.(5), lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică 
locală potrivit căruia: „Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau 
închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului” 

 - art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executăriii lucrărilor de construcţii 
care prevede că: „dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune 
sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit”, propunem 
spre analiză şi aprobare următoarele: 

1. modificarea contractului de concesiune nr.75/1995  în sensul schimbării părţii 
contractante Direcţia de Telecomunicaţii- Dolj (actual S.C. Romtelecom) cu S.C. 
Telekom România Communications S.A.; 

se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.75/1995. 

    -     modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului          Craiova nr.33/1995, 66/1995 şi 69/1999 . 

 Anexăm în cele ce urmează copia documentelor la care am făcut referire în prezentul 
raport: 

- H. C. L. nr.33/1995 şi 66/1995 şi contractul de concesiune nr.75/1995; 
-H. C. L. nr.69/1999 şi actul adiţional nr.1/1999; 
- Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Romtelecom S.A. nr.193/12.01.2006; 
-adresele S.C. Telekom România Communications S.A. înregistrate sub 

nr.130454/15.09.2014 şi 159520/04.11.2014; 
- Rezoluţia nr.104004/05.09.2014 şi Certificatul de Înregistrare Menţiuni. 
- H. C. L. nr.183/2009. 
 
 
 
                   Director Executiv,                                                       Şef Serviciu, 
        cons. jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                        Gabriel Smaranda 
 

 
































































