
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.122/2000 referitoare la concesionarea  către Orange România Communications 

S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.137250/2022, raportul nr.138914/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.141911/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.122/2000 referitoare la concesionarea  către Orange România Communications S.A., a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.; 
          În conformitate cu prevederile art.871 – 873 din Codul Cilvil; 

În temeiul art.108 lit.b, art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. a, 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 anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.122/2000, prin anularea poz. 4-”Intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei 
Vodă, suprafața de 40 mp” şi, pe cale de consecinţă, se modifică art.1 alin.1 şi 
alin.3 lit.a din contractul de concesiune nr.207/01.04.2001 încheiat între 
Municipiul Craiova şi Orange România Communications S.A care vor avea 
următorul conţinut: 

 
              „Art.1.(1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea, prin atribuire 

directă, a terenului, aparținând domeniului public, în suprafață de 200,0 mp, 
situat în municipiul Craiova.  

             Terenul se află în cele 5 (cinci) puncte prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2000. 

 (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele 
categorii de bunuri: 
a) bunuri de retur terenurile în suprafață de 200,0 mp, situate în punctele din 
anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2000”. 



 

 
    Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a contractului de concesiune nr.207/01.04.2001. 
    
  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Orange România 
Communications S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 
Direcţia Patrimoniu                                                                                           
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                    
Nr. 137250/02.08.2022 
                                                           
                                                                                                                                    

Referat de aprobare 
 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea contractului  
de concesiune nr. 207/01.04.2001 încheiat între  Municipiul Craiova şi   

  ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 
 
 
  Între Municipiul Craiova și Orange România Communications S.A. este în derulare 
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. 
 Prin cererea înregistrată sub numărul 121757/2022 Orange România Communications 
S.A. solicită diminuarea suprafeței de teren concesionată de la 240 mp la 200 mp, întrucât unul 
dintre echipamentele amplasate – centrala telefonică, identificat la poziția nr. 4 din Anexa la 
H.C.L. 122/2000, respectiv amplasamentul situat la adresa intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei 
Vodă, în suprafață de 40 mp a fost ridicat de pe domeniul public.     
 Având în vedere cele menționate,  ţinând cont de art. 871-873 Cod Civil, precum și de 
art. 108 lit.b, art.129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.6 lit. a, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind 
modificarea contractului de concesiune nr. 207/01.04.2001 încheiat între Municipiul Craiova și 
Orange România Communications S.A., ce are ca obiect terenul aparținând domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafată de 240 mp, pe care sunt amplasate 6 centrale telefonice,  
în sensul diminuării suprafeței de teren concesionată de la 240 mp la 200 mp. 

 
 
                                      

                                                                      Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                                                Victor Costache 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        Avizat, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          Viceprimar             
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                Aurelia FILIP        
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         
Nr.138914/09.08.2022 
                                           
                                                           

Raport 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 207/01.04.2001 încheiat între 

Municipiul Craiova și Orange România Communications S.A. 
 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2000 s-a aprobat 
concesionarea prin atribuire directă către S.N.Tc. ROMTELECOM S.A. a terenurilor 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în vederea instalării unor centrale 
telefonice digitale, amplasate în containere, în următoarele locații: 
 1. Intersecție str. Caracal cu str. 22 Decembrie 1989 – suprafața 40 mp; 
 2. Intersecție str. Rovinari cu str. 22 Decembrie 1989 -  suprafața 40 mp; 
 3. Intersecție str. Siretului cu str. Banatului – suprafața 40 mp; 
 4. Intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei Vodă – suprafața 40 mp; 
 5. Cartier Făcăi, la DN 55 Craiova – Bechet – suprafața 40 mp; 
 6. Cartier Cernele, la str. Cernele – Constantin Gherghina – suprafața 40 mp 
 În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al Muncipiului Craiova și 
S.N.Tc. ROMTELECOM S.A. Direcția de Telecomunicații Dolj contractul de concesiune 
nr. 207/01.04.2001, pentru o perioadă de 49 de ani.  
 Facem menţiunea că redevenţa totală datorată la contractul de concesiune nr. 
207/01.04.2001 a fost achitată integral la începutul perioadei contractuale. 
 Ulterior, în denumirea societății au intervenit modificări, din ROMTELECOM S.A 
aceasta devenind TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, apoi ORANGE 
ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., încheindu-se, în acest sens, Actul Adițional 
nr.1/2022 la contractul de concesiune mai sus menționat. 
  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 121757/2022, 
Orange România Communications S.A. solicită modificarea contractului de concesiune nr. 
207/2001, în sensul diminuării suprafeței de teren concesionată de la 240 mp la 200 mp, 
întrucât echipamentul amplasat la poz. nr.4 din Anexa la H.C.L. nr. 122/2000 – intersecție 
str. Sadu cu bd. Știrbei Vodă – suprafață 40 mp a fost ridicat de pe domeniul public.  
 În urma verificărilor efectuate de către reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova s-a constatat că 
ampasamentul de la adresa Intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei Vodă, în suprafață de 40 mp 
a fost demontat, terenul fiind eliberat. 
 
 



 Faţă de cele mai sus prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 871-873 Cod 
Civil, precum și de art. 108 lit.b, art.129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.6 lit. a, art.139 alin. 
1 şi alin 3 lit.g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 I.  modificarea art. 1 alin. 1 și alin. 3 lit. a din contractul de concesiune nr. 
207/01.04.2001, încheiat între Municipiul Craiova și Orange România Communications 
S.A., în baza H.C.L. nr. 122/30.11.2000, care vor avea următorul conținut: 
 ” Art. 1. – (1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea prin atribuire directă 
a terenului aparținând domeniului public în suprafață de 200,0 mp, situat în Craiova. 
Terenul se află în cele 5 (cinci) puncte prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 122/2000. 
 ... (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele 
categorii de bunuri: 

a) bunuri de retur terenurile în suprafață de 200,0 mp, situate în punctele din Anexa 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2000”. 
            II.  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul  adiţional  de 
modificare a contractului de concesiune  nr. 207/01.04.2001; 
   III. modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
122/2000 privind concesionarea prin atribuire directă către S.N. Tc. ROMTELECOM S.A. 
a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, cu modificările 
ulterioare, prin eliminarea poz. 4 – ”Intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei Vodă, suprafața de 
40 mp”; 

IV. modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr. 215/2022 . 
 
 
 
                    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:       
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