
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 încheiat între Municipiul 

Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. 
 

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

28.02.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.27672/2022, raportul nr.30993/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.31317/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi 
S.C. Niela Com S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile art.1321-1322 din Codul Civil;  

În temeiul art.108, 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 încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005, încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., având ca obiect terenul 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafată de 152 mp, 
situat în bld. Oltenia, nr.55, la parterul  blocului 61 A, prin renunţarea 
concesionarului, începând cu data de 01.03.2022 . 

   Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare a duratei contractului de concesiune nr.47 T/2005. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.521/2009 şi nr.490/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare şi îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004, nr.20/2020 şi 
nr.25/2021. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Niela Com S.R.L. 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. 27672 /07.02.2022
                                                                                                                        
                                                                                                     

Referat de aprobare

la Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului 
de concesiune nr.  47T/2005  încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Niela Com S.R.L.

Prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova  nr.161/2004  s-a  aprobat
concesionarea  către  S.C.  Niela  Com  S.R.L.  a  terenului  aparţinând  domeniului  public  al

Municipiului Craiova, în suprafaţă de 138 mp, situat în bld. Oltenia, nr.55-bl. 61A, în vederea

realizării unei terase aferente spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L., hotărâre în
baza căreia s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

contractul de concesiune nr.47T/2005 pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii
prin act adiţional în condiţiile legii.

Ulterior, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 490/2010 şi
nr.  521/2009  și  a  Actului  Adițional  nr.  1/2011  s-a  aprobat  majorarea  suprafeţei  de  teren

concesionată de la 138  mp la 152 mp.

Durata inițială a concesiunii a fost de 15 ani, de la 01.02.2005 până la 01.02.2020, fiind
prelungită prin Actul adițional nr.  2/2021, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr. 20/2020, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, până la 01.08.2027.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 18245/2022 S.C. Niela

Com  S.R.L.  solicită  încetarea  contractului  de  concesiune  nr.  47T/2005,  întrucât  dorește

renunțarea la concesiune, în conformitate cu clauzele contractuale.        
Având în vedere cele menționate, în conformitate cu  art.9 alin. (1) litera b pct. 1 și pct.3

din contractul de concesiune nr. 47T/2005 încheiat în baza H.C.L. nr. 161/2004 cu modificările
și completările ulterioare, art. 1321-1322 Cod Civil, precum și art. 108,  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  încetarea contractului  de

concesiune nr.47T/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., ce are ca
obiect terenul în suprafață de 152 mp, situat în bld. Oltenia, nr.55-bl.61A. 

                                                 
                                                                       Primar,

      Lia-Olguţa Vasilescu

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu,
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                                                Victor Costache



MUNICIPIUL CRAOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
Direcţia Patrimoniu                                                                             
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          
Nr. 30993/03.02.2022
                                                                   
                                                     
                                                                                                                                              

Raport 
privind încetarea contractului de concesiune nr.47T/01.02.2005

  încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004 s-a aprobat
concesionarea către S.C. Niela Com S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 138,00 mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa
Nouă,  Bld.  Oltenia,  nr.55,  la  parterul  blocului  61A,  în  vederea  realizării  unei  terase
aferente spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L.

În baza acestei hotărâri a fost încheiat contractul de concesiune nr.47T/01.02.2005
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

Ulterior,  în  conformitate  cu  prevederile  Hotărârilor  Consiliului  Local  al
Municipiului Craiova nr.  521/2009 şi  nr.  490/2010, a fost  încheiat actul  adiţional nr.
1/2011 la contract, prin care s-a modificat obiectul contractului de concesiune, în sensul
majorării suprafeţei de teren de la 138,00 mp la 152,00 mp.

Durata inițială a concesiunii a fost de 15 ani, de la 01.02.2005 până la 01.02.2020,
fiind prelungită prin Actul adițional nr. 2/2021, în conformitate cu Hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr. 20/2020 și 25/2021,  până la 01.08.2027. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 18245/2022 S.C.
Niela Com S.R.L. solicită încetarea contractului de concesiune nr. 47T/2005, întrucât
dorește renunțarea la concesiune, în conformitate cu clauzele contractuale.

Potrivit art. 9 din contractul de concesiune nr. 47T/2005, alin (1) litera b punctul 1
și punctul 3 (modificat prin actul adițional nr. 1/2011) contractul de concesiune încetează
înainte de expirarea duratei prevăzute în contract : ”prin acordul de voință al părților
consemnat  în  scris  prin act  adițional” precum și  ”în cazul imposibilității  obiective a
concesionarului  de  a-l  exploata,  prin  renunțare,  fără  plata  unei  despăgubiri  către
concedent”.   

Menţionăm că redevenţa aferentă contractului de concesiune nr. 47T/2005 este
achitată.



Față de cele prezentate, având în vedere solicitarea S.C. Niela Com S.R.L., în
conformitate cu art. 9 alin. (1) litera b pct. 1 și pct.3  din contractul de concesiune nr.
47T/2005 încheiat în baza H.C.L. nr. 161/2004 cu modificările și completările ulterioare,
art. 1321-1322 Cod Civil, precum și art. 108,  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 și aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-  încetarea contractului  de  concesiune  nr.  47T/2005  încheiat  între  Municipiul
Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., ce are ca obiect terenul în suprafață de 152 mp, situat
în Craiova, bld. Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, prin renunțarea concesionarului,
începând cu data de 01.03.2022;

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
încetare  a  contractului  de  concesiune  nr.47T/2005,  conform  punctului  mai  sus
menționat;

- modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului
Craiova nr. 521/2009 și nr. 490/2010, cu modificările și completările ulterioare;
     -  încetarea  efectelor Hotărârilor  Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova  nr.
161/2004, nr. 20/2020 și nr. 25/2021.

                 Director Executiv,                                                  Şef Serviciu,
              Ionuţ-Cristian 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. 31317 /10.02.2022 

 
RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 27672/07.02.2022;  
 Raportul nr. 30993/03.02.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici; 
 În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b pct. 1 şi 3 din contractul de concesiune nr.  

47T/2005, încheiat în baza H.C.L. nr. 161/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 1321-1322 din Codul Civil, precum şi art. 108,  art.129 alin. 2 lit. 
coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit. g din O.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 
  - încetarea contractului de concesiune nr. 47T/2005, încheiat în baza H.C.L. nr. 
161/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ce are ca obiect terenul în suprafaţă 
de 152 mp, situat în Craiova, Bld. Olteniei, nr. 55, prin renunţarea concesionarului, 
începând cu data de 01.03.2022; 
     - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
încetare a contractului de concesiune nr. 47T/2005.               
   -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 521/2009 şi nr. 490/2010, cu modificările și completările ulterioare; 
 - încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004, 
nr. 20/2020 şi nr. 25/2021. 
 

 

 

      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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