
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 41T/2003 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L. 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018. 

Având în vedere rapoartele  nr.110911/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu și 
nr.111285/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
41T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY 
COM S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile art.7 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 41T/2003 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L., 
având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 25 mp., situat în cart. Brazda lui Novac, str.Col.Scarlat 
Demetriade, nr.2, bl.G7, cu destinaţia de terasă aferentă spaţiului comercial-
magazin general, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 
31.01.2026. 

Art.2. Redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.41T/2003 
va fi stabilită pe baza raportului de evaluare, care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.41T/2003. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.173/2003. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. MAXPATY COM 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                  

SECRETAR,  
Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                           Se aprobă 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 PRIMAR 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                MIHAIL GENOIU            
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 110911/11.07.2018 
                                                                                                                                                                                               
 

RAPORT 
 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 41T/2003 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L. 
 

 Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 173/2003 şi 
nr.330/2003 s-a aprobat concesionarea către S.C. MAXPATY COM  S.R.L. a terenului ce 
aparţine domeniului public de interes local al municipiului, în suprafaţă de 20 mp, situat 
în cart. Brazda lui Novac, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.2, bl. G7, în vederea amenajării 
unei terase aferentă spaţiului comercial cu destinaţia de magazin general, aflat în 
proprietatea S.C. MAXPATY COM S.R.L. În baza acestei hotărâri s-a încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L. contractul de 
concesiune nr. 41T/01.08.2003. 
 Contractul de concesiune nr. 41T/2003 s-a încheiat pentru o perioadă de 15 ani, 
respectiv de la 01.08.2003 până la 01.08.2018, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul 
părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
 Ulterior, în baza H.C.L. nr. 521/2009 s-a majorat suprafaţa concesionată de la 20 
mp la 25,0 mp, încheindu-se, în acest sens, Actul Adiţional nr. 1/2010 la contractul de 
concesiune nr. 41T/2003.              

Pe perioada celor 15 ani de contract concesionarul a respectat clauzele contractuale 
prin achitarea la timp a redevenţelor comunicate şi prin obţinerea avizelor şi autorizaţiile 
necesare desfăşurării activităţii comerciale. 

Conform art. 12 alin. 1 din contractul de concesiune „ Prezentul contract poate fi 
prelungit prin acordul părţilor cu o perioadă cel mult egală cu 1/2 din durata iniţială a 
acestuia”, S.C. MAXPATY COM S.R.L. poate beneficia de o prelungire a duratei 
contractului de concesiune cu 7 ani şi 6 luni.  

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 99128/2018 S.C.  
MAXPATY COM S.R.L. solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
41T/2003. 

Prelungirea duratei contractului de concesiune menţionat în prezentul raport se 
justifică prin faptul că terenul ce face obiectul contractului se află în extinderea 
imobilului propietatea S.C. MAXPATY COM S.R.L, este permisă de dispoziţiile 
contractuale care înlesnesc prelungirea acestuia şi este necesară pentru asigurarea unei 
bune desfăşurări a activităţii comerciale, de care beneficiază chiar autoritatea locală, 
concesionarul achitând redevenţe şi fiind, de asemenea, plătitor la zi de impozite şi taxe 
locale. În acest sens, S.C. MAXPATY COM S.R.L. a prezentat certificatul fiscal nr. 
562047/02.07.2018 care atestă faptul că societatea nu figurează cu datorii către bugetul 
local. 



 
Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c şi 

alin. 5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 115 alin. 1 lit.b şi art. 123 alin 1 din Legea 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu art.7 alin.3 din O.U.G. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică : 
”Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 
din durata sa iniţială prin simplul acord de voinţă al părţilor” şi tinând cont de art. 12 alin. 
1 cap. XI – Alte clauze din contractul de concesiune nr.41T/2003 „prezentul contract 
poate fi prelungit prin acordul părţilor cu o perioadă cel mult egală cu 1/2 din durata 
iniţială acestuia”,  propunem spre analiză şi aprobare: 

- prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.01.2026 a duratei 
contractului de concesiune nr. 41T/01.03.2003 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L, ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 25,0 mp, 
situat în cart. Brazda lui Novac, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.2, bl. G7 cu 
destinaţia de terasă aferentă spaţiului comercial -  magazin general ; 

- redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 41T/2003 
va fi stabilită pe baza raportului de evaluare care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.173/2003; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr. 41T/2003; 

 

 

 

        Director Executiv                                                            Şef Serviciu,                       
               Cristian  Ionuţ Gâlea                                           Madlen Anca Voicinovschi         

                                                                             
 
 

               
 
 
 
                                
                                                                                                       Întocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  111285 /  12.07.2018 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 110911/11.07.2018 al Directiei Patrimoniu – Urmarire Contracte, Agenti 

Economici, 

− Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 99128/2018 S.C.  

MAXPATY COM S.R.L. solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 

41T/2003. 

− Conform art. 12 alin. 1 din contractul de concesiune „ Prezentul contract poate fi 

prelungit prin acordul părţilor cu o perioadă cel mult egală cu 1/2 din durata iniţială a 
acestuia” 

− Potrivit Legii 215/2001 privind administratia publica locala 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind  
 

1.prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.01.2026 a duratei 

contractului de concesiune nr. 41T/01.03.2003 încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L, ce are ca obiect terenul 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 25,0 mp, situat în 

cart. Brazda lui Novac, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.2, bl. G7; 

2.redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 41T/2003 va fi 

stabilită pe baza raportului de evaluare care va fi supus spre aprobare Consiliului Local 

al Municipiului Craiova; 

3.modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.173/2003; 

4.împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 

concesiune nr. 41T/2003; 

 

           Director Executiv,          Întocmit, 
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