
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea  contractului de concesiune nr.94/03.01.1996 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ 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.27676/2022, raportul nr.30997/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.31339/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  
contractului de concesiune nr.94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L.; 

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare 
şi art. 1315 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  modificarea contractului de concesiune nr.94/03.01.1996 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ 
S.R.L., având ca obiect terenul, în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 11,84 mp, situat în str.Tufănele, bl.317A, 
sc.1, prin cesiunea acestuia  către Petrescu Mariana. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 94/1996. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/1995 şi nr.149/2002. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pop Service Electronic 
HQ S.R.L. și Petrescu Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
   
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

        Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 31339 /10.02.2022 

 
RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 27676/07.02.2022;  
 Raportul nr. 30997/09.02.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici; 
 În temeiul cu art. 41 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea  

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, art. 1315 
din Codul Civil, precum şi art. 10 din contractul de concesiune nr. 94/1996 încheiat în 
baza H.C.L. nr. 93/1996 modificată prin H.C.L. nr. 149/2002, art. 10 din Anexa 3 la 
contractului de concesiune nr. 94/1996, art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c coroborat cu alin.6 
lit. b, 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; 
  - 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. 94/03.01.1996 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L., ce are ca obiect 
terenul, în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 11,84 mp, situat în str. Tufănele, bl.317A, sc.1, prin cesiunea acestuia  către 
Petrescu Mariana; 
 -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 94/1996. 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr. 93/1995 şi respectiv nr. 149/2002. 
 

 

 

      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:   



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                  
Direcţia Patrimoniu                                                                                     
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                   
Nr. 30997/09.02.2022             
                                      
 

       

            
RAPORT 

 privind modificarea contractului de concesiune nr. 94/1996 

  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pop Service 
Electronic HQ S.R.L. 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/1995 s-a aprobat 
concesionarea către Tănase Ion a terenului, în cotă indiviză, în suprafaţă de 11,84 mp 
situat în Craiova, str. Tufănele, bl. 317A, sc.1, aferent spațiului comercial nr.4, aflat în 
proprietatea d-lui Tănase Ion. 
 În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Tănase Ion contractul de concesiune nr.94/1996, pe o perioadă de 50 de ani. .  

 Ulterior, în conformitate cu Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 149/2002 și Actul Adiţional nr. 2/2002 s-a aprobat cedarea contractului de 
concesiune nr. 94/1996 de la Tănase Ion la S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L., 
urmare a vânzării spațiului comercial nr.4.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub. nr. 36071/2021 S.C. 
Pop Service Electronic HQ S.R.L. ne aduce la cunoştinţă faptul că a înstrăinat spațiul 
comercial nr.4, edificat pe terenul concesionat, către Petrescu Mariana. 
 De asemenea, prin adresa depusă la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
21482/2022 dna Petrescu Mariana solicită preluarea contractului de concesiune nr. 
94/1996 şi modificarea acestuia în sensul schimbării părţii contractante din S.C. Pop 
Service Electronic HQ S.R.L. în Petrescu Mariana,  conform contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 4322/18.11.2020 la notar public Curea Ionel. 
 Facem  menţiunea că redevenţa aferentă contractului de concesiune nr. 94/1996  a 
fost achitată. 

Cedarea contractului de concesiune menţionat în prezentul raport este permisă atât 
de dispoziţiile contractuale, cât şi de cele ale Legii nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care la art. 41 prevede transmiterea 
dreptului de concesiune asupra terenului în cazul înstrăinării construcţiei către noul 
proprietar. 

 
 



 Faţă de cele mai sus menţionate, în conformitate cu art.41 din Legea nr. 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 1315 din Codul Civil, precum şi art. 10 din contractul de 
concesiune nr. 94/1996 încheiat în baza H.C.L. nr. 93/1996 modificată prin H.C.L. nr. 
149/2002, art. 10 din Anexa 3 la contractului de concesiune nr. 94/1996, art. 108,  
art.129 alin. 2 lit.c coroborat cu alin.6 lit. b, 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 următoarele: 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 94/03.01.1996 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L., ce are 
ca obiect terenul, în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 11,84 mp, situat în str. Tufănele, bl.317A, sc.1, prin cesiunea acestuia  
către Petrescu Mariana; 
 -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 94/1996. 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr. 93/1995 şi respectiv nr. 149/2002; 
 
 
     
                 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

Primăria Municipiului Craiova                                                                            

Direcţia Patrimoniu                                                                                            

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         

Nr. 27676/ 07.02.2022          
                                   

Referat de aprobare

             la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 94/03.01.1996
            încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pop Service Electronic HQ S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/1996 s-a aprobat concesionarea
către Tănase Ion a terenului, în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în
suprafaţă de 11,84 mp, situat în str. Tufănele, bl. 317A, sc.1, aferent spațiului comercial 4, aflat în
proprietatea d-lui Tănase Ion,  hotărâre în baza căreia s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului
Craiova și Tănase Ion contractul de concesiune nr. 94/03.01.1996, pentru o perioadă de 50 de ani.

Ulterior, urmare a vânzării spațiului comercial nr.4, situat în str. Tufănele, bl. 317A, sc.1 către
S.C. POP SERVICE ELECTRONIC HQ S.R.L., conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 149/2002 și Actului Adiţional nr. 2/2002, contractul de concesiune nr. 94/1996 a fost cedat
de la Tănase Ion către S.C. POP SERVICE ELECTRONIC HQ S.R.L.

Prin  adresele  înregistrate  la  Primăria  Municipiului  Craiova  sub  numărul  36071/2021 -  Pop
Service Electronic HQ S.R.L, pe de o parte și  respectiv numărul 21482/2022 - dna Petrescu Mariana,
pe  de  altă  parte,  solicită  schimbarea  titularului  și  cedarea,  respectiv  preluarea  contractului  de
concesiune nr.  94/1996, întrucât  spațiul  comercial  nr.4,  mai sus  menționat,   face obiectul  unei  noi
vânzări,  conform  contractului  de  vânzare-cumpărare  autentificat  sub  nr.  4322/18.11.2020  la  notar
public Curea Ionel.

Faţă  de  cele  prezentate, ţinând  cont  de  art.41  din  Legea  nr.  50/1991  republicată,  privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu art. 10 din contractul de concesiune
nr. 94/1996  încheiat în baza H.C.L. nr. 93/1996 modificată prin H.C.L. nr. 149/2002, art. 10 din Anexa
3 la contractul de concesiune nr. 94/1996, art.1315 Cod Civil,  coroborate cu art. 108,  art. 129 alin. 2
lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, 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.

94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al  Municipiului Craiova şi Pop Service Electronic HQ
S.R.L., prin cesiunea acestuia către Petrescu Mariana.

 
                                                                  

                                                                       Primar,

      Lia-Olguţa Vasilescu

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu,

              Ionuţ-Cristian Gâlea                                                                Victor Costache
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