
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
             
           PROIECT 
                            

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind retragerea concesiunii având ca obiect terenul situat în municipiul 

Craiova, cart.Lăpuş Argeş 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 25.02.2016;  

 Având în vedere raportul nr. 30809/2016  al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune retragerea concesiunii având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, 
cart. Lăpuş Argeş; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, art.866-875, art.6, alin.6, art.1270 Cod Civil şi Legii 
nr.85/2014 – procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

  În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a,  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 retrage concesiunea către S.C. ATLAS S.A. Craiova, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/1999  şi, pe cale de 
consecinţă, se reziliează contractul de concesiune nr.192/1999, având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 8.500 mp,. situat în municipiul Craiova, cart. 
Lăpuş Argeş 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Craiova nr.48/1999. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, SCOP INSOLV SPRL şi 
S.C. ATLAS S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
  
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, PT.SECRETAR, 



  Lia – Olguţa VASILESCU                
            

Ovidiu MISCHIANU 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                          Se 
aprobă, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          PRIMAR 
Nr.30809/18.02.2016                                    Lia-Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 192/1999 

 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ATLAS S.A. 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 48/1999 s-a 
aprobat concesionarea, fără licitaţie, către S.C.ATLAS S.A. a terenului aparţinând 
domeniului public de interes local în suprafaţă de 8500 mp, situat în Cartier Lăpuş, 
(actual ) în vederea construirii de locuinţe colective.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 108/1999 s-a 
aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - „Constuire Locuinţe Colective”   pe terenul 
concesionat către S.C. Atlas S.A.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 165/1999 s-a 
aprobat însuşirea expertizei tehnice şi valorice a terenului concesionat, precum şi 
reducerea taxei de concesiune cu 95%(conform art. 5 din Legea locuinţei 
nr.114/1996, republicată). 

În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local Craiova şi S.C. 
ATLAS S.A.  contractul de concesiune nr. 192/1999,  pentru o perioadă de 49 de 
ani.  

Contractul de concesiune nr. 192/1999 prevede următoarele: 
1.cap. VII – Obligaţiile părţilor,  punctul 5 „Concesionarul este obligat să 

realizeze investiţiile conform prevederilor certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire cu respectarea termenelor de execuţie” 

2.cap. XI – Alte Clauze, punctul 5 „Concesiunea se retrage şi contractul se 
reziliază  în situaţia în care concesionarul  nu a început execuţia lucrărilor la 
obiectivul de investiţii în termen de 1 (un) an de la data perfectării contractului de 
concesiune;”  



3. cap. VI – Drepturile Concedentului  - art. 6 alin 4  „Concedentul are dreptul 
să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau local” 

Dată fiind deschiderea procedurii de insolvenţă conform Hotărârii nr.888 din 
30.09.2015 la dosarul nr.6461/63/2015 aflat pe rolul Tribunalului Dolj, a fost 
desemnat administrator judiciar provizoriu pe SCOP  INSOLV SPRL cu sediul în 
Craiova, str.A.I. Cuza, nr.46, bl.10C, parter, jud.Dolj. Potrivit art.58, lit.f, din Legea 
85/2014 administratorul judiciar are ca şi prerogativă conducerea integrală a activităţii 
debitorului, motiv pentru care Hotararea Consiliului Local, va fi comunicată şi 
administratorului judiciar.   

  În legătură cu obiectivul de investiţii ce urma să se realizeze pe terenul 
concesionat S.C. ATLAS S.A.  a obţinut autorizaţia de construire nr. 
1089/07.09.1999, potrivit căreia, durata de execuţie a lucrărilor a fost prevăzută 
pentru o perioadă de 24 luni, investiţie ce nu a fost realizată nici până în prezent. 

Prin cererea nr.30480/2016 Curtea de Apel Craiova solicită identificarea unui 
imobil (teren) care să permită edificarea sediilor ambelor instanţe, Curtea de Apel 
Craiova şi Judecătoria Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de justiţie, cu 
consecinţe directe şi imediate asupra calităţii actului de justiţie pentru toate părţile 
implicate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.866-875 cu aplicarea art.6, 
alin.6, coroborat cu art.1270 Cod Civil, Legea nr.85/2014 - procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă şi Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală, propunem spre aprobare: 

���� retragerea concesiunii aprobată  prin H.C.L. 48/1999 pentru S.C. ATLAS S.A. 
Craiova; 

���� rezilierea contractului de concesiune nr.192/1999 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova si S.C. Atlas S.A.; 

���� încetarea efectelor  H.C.L nr. 48/1999 la data adoptării hotărârii 
 

 
 
 
 
 
                 Director Executiv                                               Şef  Serviciu 
               Cristian  Ionuţ Gâlea                                     Gabriel  Smaranda 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

        






























