
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea  contractelor de concesiune nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 

şi nr.207/01.04.2001 încheiate între Municipiul Craiova şi Telekom România 
Communications S.A. 

           
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022. 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.66560/2022, raportul nr.71200/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.72005/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  
contractelor de concesiune nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi nr.207/01.04.2001 
încheiate între Municipiul Craiova şi Telekom România Communications S.A.; 

   În conformitate cu prevederile art.108 lit.b, art.354 şi art.355 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art.871-873 din Codul civil; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.46/13.05.1994, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 36,51 mp., situat în str.Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul 
schimbării părţii contractante Telekom România Communications S.A., în 
Orange România Communications S.A. 

Art.2. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.75/15.05.1995, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 15,541 mp., situat în str.Râului, nr.397, în sensul schimbării părţii 
contractante Telekom România Communications S.A., în Orange România 
Communications S.A. 

Art.3. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.207/01.04.2001, având ca 
obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 240 mp., pe care sunt amplasate centrale telefonice, în sensul 
schimbării părţii contractante Romtelecom S.A. – Direcţia de Telecomunicaţii 
Dolj (actual Telekom România Communications S.A.), în Orange România 
Communications S.A. 

 
 



 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune nr. 46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi 
nr.207/01.04.2001.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/1994, nr.33/1995, nr.66/1995, 
nr.69/1999, nr.122/2000 şi nr.207/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Orange România 
Communications S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

        Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



 
  

 

MUNICIPIUL CRAOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               
Direcţia Patrimoniu                                                                                 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                
Nr. 66560/01.04.2022 
                                                                          
                                                                
                             
                                                                     

Referat de aprobare 

     la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr. 46/1994,  nr. 
75/1995 și nr. 207/2001 încheiate între Municipiul Craiova şi TELEKOM ROMÂNIA 

COMMUNICATIONS S.A. 
 
 
 

 Între Municipiului Craiova şi TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A (fost 
Rometecom S.A) sunt  în derulare 3 contracte de concesiune:  contractul de concesiune  nr. 
46/1994 - ce are ca obiect terenul în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 36,51 mp, situat în Craiova, str. Popoveni, nr.16, bloc 
S59, scara 2, parter, contractul de concesiune  nr. 75/1995 –  ce are ca obiect terenul în 
suprafață de 15.541 mp, situat în str. Râului, nr.397 și contractul de concesiune nr. 207/2001- 
ce are ca obiect terenul în suprafață de 240 mp, pe care sunt amplasate centrale telefonice 
digitale, în 6 locații. 
  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.61522/2021 Orange  
România Communications S.A. ne aduce la cunoștință faptul că denumirea  Telekom România 
Communications S.A. a fost schimbată în Orange România Communications S.A. și solicită 
actualizarea contractelor de concesiune aflate în derulare, încheiate cu autoritatea locală. 
 Având în vedere cele menţionate,  în conformitate cu prevederile  art. 108 lit.b,  art. 129 
alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. a și lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 871-873 
Cod Civil, în baza Rezoluției nr. 36191/15.03.2022 și Certificatul de Înregistrare Mențiuni, 
emise de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București, este necesară şi oportună 
promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.46/1994, 
nr.75/1995 și nr. 207/2001 încheiate între Municipiul Craiova şi Telekom România 
Communications S.A.(fost Romtelecom S.A.), în sensul schimbării denumirii părţii 
contractante din TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICAȚIONS S.A. în ORANGE 
ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 

 
 

               Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
 
                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                           
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         
Nr.71200/08.04.2022 
                                           
                                                           

Raport 
privind modificarea contractelor de concesiune nr. 46/13.05.1994, nr. 75/15.05.1995 și nr. 
207/01.04.2001 încheiate între Telekom România Communications S.A. și Municipiului 

Craiova 
  
 
 Între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A. sunt în derulare 3 
contracte de concesiune, astfel: 
 - contractul de concesiune nr. 46/13.05.1994, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 34/1993 - ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 36,51 mp, situat în Craiova, str. Popoveni, nr.16, bloc S59, 
scara 2, parter, aferent spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuit, aflat în propietatea Telekom 
Romania Communication S.A., pe durata existenţei construcţiei; 
 - contractul de concesiune nr. 75/15.05.1995, încheiat în baza Hotărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 33/1995,  nr. 66/1995 și nr. 69/1995 – ce are ca obiect terenul 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 15.541 mp, situat în str. 
Râului, nr. 397, în vederea construirii unui grup de intervenții și bază de aprovizionare de 
telecomunicații, pe o perioadă de 50 de ani; 
 - contractul de concesiune nr. 207/01.04.2001, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 122/2000 - ce are ca obiect terenul aparținând domeniului public în 
suprafață de 240 mp,  pe care sunt amplasate 6 centrale telefonice, conform anexei la H.C.L. 
nr.122/2000, pe o perioadă de 49 de ani. 
 Cele 3 contracte au fost încheiate cu Direcția de Telecomunicații Dolj - parte integrantă din 
structura Romtelecom, denumire care, ulterior, s-a schimbat în Telekom România 
Communications S.A. 
 Facem menţiunea că redevenţa totală datorată la contractele de concesiune nr. 
46/13.05.1994 și nr. 207/01.04.2001 a fost achitată integral la începutul perioadei contractuale, iar 
la contractul nr.75/15.05.1995 este achitată la zi.  
  Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr. 61522/2022, Orange România 
Communications S.A. solicită actualizarea contractelor de concesiune nr. 46/13.05.1994,  nr. 
75/15.05.1995 și nr. 207/01.04.2001, în sensul modificării părţii contractante din TELEKOM 
ROMÂNIA COMMUNICATIONS  S.A. în ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., 
întrucât denumirea companiei s-a schimbat din TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 
S.A. în ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., societate cu aceleaşi date de 
identificare, respectiv Nr. de ordine în registrul comerțului J40/8926/11.11.1997, CUI 427320,  
ataşând documente din care rezultă acest lucru, respectiv Rezoluţia nr.36191/2022 şi Certificatul 
de Înregistrare Menţiuni, ambele emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. 



 Faţă de cele mai sus prezentate şi în conformitate cu prevederile  art. 108 lit.b,  art. 129 
alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. a și lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 871-873 Cod 
Civil, în baza Rezoluției nr. 36191/15.03.2022 și Certificatul de Înregistrare Mențiuni, emise de 
Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București, propunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 46/13.05.1994, încheiat în baza H.C.L. nr. 
34/1993, între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 36,51 mp, situat în 
Craiova, str. Popoveni, nr. 16, bloc S59, scara 2, în sensul  schimbării denumirii părţii 
contractante TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. în ORANGE ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.; 
 -  modificarea contractului de concesiune nr.75/15.05.1995, încheiat în baza H.C.L. nr. 
33/1995, nr. 66/1995 și nr. 69/1995, între Municipiul Craiova și Telekom România 
Communications S.A., având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului 
Craiova,  în suprafață de 15.541 mp, situat în str. Râului, nr. 397, în sensul schimbării denumirii 
părţii contractante TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. în ORANGE ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.; ; 
    -  modificarea contractului de concesiune nr. 207/01.04.2001 încheiat în baza H.C.L. nr. 
122/30.11.2000, între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Romtelecom S.A. - Direcția de 
Telecomunicații Dolj, având ca obiect terenul aparținând domeniului public în suprafață de 240 
mp,  pe care sunt amplasate 6 centrale telefonice, conform anexei la H.C.L. nr. 122/2000, în 
sensul schimbării denumirii părţii contractante Direcția de Telecomunicații Dolj – Romtelecom 
S.A. (actual TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.) în ORANGE ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.; ; 
             -   împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele  adiţionale  de 
modificare a contractelor de concesiune nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 și nr.207/01.04.2001; 
        -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 34/1993, nr. 33/1995 , nr. 66/1995, nr. 69/1999 și nr. 122/2000, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
                    Director Executiv,                                                Şef Serviciu, 
                Cristian Ionuţ Gâlea                                            Victor Costache 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului                  legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: _____________                                                          Data: _____________ 
Semnătura:                                                                 Semnătura: 
 
 
                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                     insp. Stroe Mihaela 
                                                                                        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
                                                                 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                         Data:___________ 

                                                                                         Semnătura:       



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 72005/11.04.2022 

 

RAPORT  

 
 Având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 66560/01.04.2022;  
 Raportul nr. 71200/08.04.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire 

Contracte, Agenţi Economici privind modificarea contractelor de concesiune nr. 
46/13.05.1994, nr. 75/15.05.1995 și nr. 207/01.04.2001, încheiate între Municipiul 
Craiova și Telekom România Communications S.A.; 

 În temeiul art. 108 lit. b,  art. 129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. a și lit. b,  
art.139 alin. 1 şi alin 3 lit. g, art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 871-873 Cod Civil, în baza Rezoluției nr. 
36191/15.03.2022 și Certificatul de Înregistrare Mențiuni, emise de Oficiul Registrului 
de pe lângă Tribunalul București; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 46/13.05.1994, încheiat în baza H.C.L. 
nr. 34/1993, între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A., 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 36,51 mp, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 16, bloc S59, scara 2, în 
sensul  schimbării denumirii părţii contractante TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A. în ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.; 
 -  modificarea contractului de concesiune nr.75/15.05.1995, încheiat în baza H.C.L. 
nr. 33/1995, nr. 66/1995 și nr. 69/1995, între Municipiul Craiova și Telekom România 
Communications S.A., având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova,  în suprafață de 15.541 mp, situat în str. Râului, nr. 397, în sensul 
schimbării denumirii părţii contractante TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 
S.A. în ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.;  
    -  modificarea contractului de concesiune nr. 207/01.04.2001 încheiat în baza H.C.L. 
nr. 122/30.11.2000, între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Romtelecom S.A. - 
Direcția de Telecomunicații Dolj, având ca obiect terenul aparținând domeniului public 
în suprafață de 240 mp,  pe care sunt amplasate 6 centrale telefonice, conform anexei la 



  

H.C.L. nr. 122/2000, în sensul schimbării denumirii părţii contractante Direcția de 
Telecomunicații Dolj – Romtelecom S.A. (actual TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A.) în ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.; 
             -   împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele  adiţionale  
de modificare a contractelor de concesiune nr. 46/13.05.1994, nr. 75/15.05.1995 și nr. 
207/01.04.2001; 
        -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 34/1993, nr. 33/1995, nr. 66/1995, nr. 69/1999 și nr. 122/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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