
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                

                      PROIECT     
         

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 

având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.65004/2019, rapoartele nr.67909/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.71497/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului 
de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, 
zona bl.151-152; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia; 

  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 modificarea contractului de închiriere nr.183/2005, având ca obiect 
terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 100 
mp., situat în bd.Oltenia, zona bl.151-152, în sensul schimbarii părţii contractante 
Nicola Toma Întreprindere Individuală, cu Nicola Toma-Nicola Marius Nicuşor, 
Succesor Întreprindere Individuală. 

    Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de închiriere nr.183/2005. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.376/2005, 408/2010, 133/2011 și nr.90/2016. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Nicola Marius Nicuşor vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, SECRETAR, 
        Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                      
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 65004/03.04.2019                                                                                                                                                   
 

Expunere de motive 
  la proiectul de hotărâre privind  modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 

încheiat între Municipiul Craiova şi Nicola Toma Întreprindere Individuală 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005 s-a aprobat 
închirierea către Nicola Toma Întreprindere Individuală, a terenului care aparţine 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 100 mp, situat în b-dul. Oltenia zona bl.151-152.  
Astfel, în baza acestei hotărârii s-a încheiat între Municipiul Craiova şi Nicola Toma 
Întreprindere Individuală pentru o perioadă de 5 ani, contractul de  închiriere 
nr.183/2005, ce are ca obiect terenul mai sus identificat. 
 Ulterior în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.408/2010, 133/2011 şi 90/2016 s-a aprobat prelungirea până la data de 31.08.2024 a 
duratei contractului de închiriere nr.183/2005 încheindu-se în acest actele adiţionale 
nr.1/2010, 2/2011 şi 3/2016 între Municipiul Craiova şi  Nicola Toma Întreprindere 
Individuală. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.59386/27.03.2019, domnul Nicola Marius Nicuşor solictă modificarea contractului de 
închiriere nr.183/2005 pentru terenul în suprafaţă de 100mp, situat în Craiova, b-dul. 
Oltenia, zona bl.151-152, în sensul schimbării părţii contractante Nicola Toma 
Întreprindere Individuală cu Nicola Toma – Nicola Marius Nicuşor Succesor 
Întreprindere Individuală, conform Certificatului de Întregistrare nr.3834772/13.03.2019 
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. Această succesiune 
a survenit în baza actului de partaj autentificat sub nr.975/27 şi a certificatului de 
moştenitor autentificat sub nr.44/27.02.2019 de Notar Public Diaconu Cristian. 
 Astfel, potrivit art.4 al actului adiţional nr.2/2011 la contractul de închiriere 
nr.183/2005 şi în temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborate cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, 
art.123 din Legea 215/2001, republicată privind Administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare, este necesar şi oportun promovarea proiectului de 
hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 încheiat între 
Municioiul Craiova şi Nicola Toma Întreprindere Individuală în sensul schimbării părţii 
contractante din  Nicola Toma Întreprindere Individuală în Nicola Toma – Nicola Marius 
Nicuşor Succesor Întreprindere Individuală. 
 
 

                          Primar,                                                      Director Executiv,                                              
                   Mihail GENOIU                                        Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                   

                                                                         



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                       
Direcţia Patrimoniu                                                     
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.67909/08.04.2019 
                                                                                                                                Se aprobă, 
                                                                                                              PRIMAR 
                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 

Raport  
privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 

  încheiat între Municipiul Craiova şi Nicola Toma Întreprindere Individuală 
 

  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005 s-a aprobat 
închirierea către Nicola Toma Persoană Fizică, a terenului care aparţine municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 100 mp, situat în b-dul. Oltenia, zona bl.151-152. Astfel, în baza 
acestei hotărârii s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Nicola 
Toma Persoană Fizică pentru o perioadă de 5 ani, contractul de  închiriere nr.183/2005, 
ce are ca obiect terenul mai sus identificat, pe care se află construcţia provizorie cu 
destinaţia atelier bobinaj, reparaţii electronice şi magazin piese de schimb electrocasnice 
şi industriale.     
 Ulterior în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.408/2010, 133/2011 şi 90/2016 s-a aprobat prelungirea succesivă până la data de 
31.08.2024 a duratei contractului de închiriere nr.183/2005 şi modificarea părţilor 
contractante a acestuia, încheindu-se în acest sens între Municipiul Craiova şi Nicola 
Toma Întreprindere Individuală actele adiţionale nr.1/2010, 2/2011 şi 3/2016.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Craiova sub nr.59386/27.03.2019 domnul 
Nicola Marius Nicuşor în calitate de unic succesor al Întreprinderii Individuale Nicola 
Toma solicită modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 încheiat cu 
Întreprindere Individuală Nicola Toma ca urmare a schimbării denumirii Întreprindere 
Individuală Nicola Toma în Nicola Toma – Nicola Marius Nicuşor Succesor 
Întreprindere Individuală prezentând documente din care rezultă acest lucru, astfel:   
 - conform Certificatului de moştenitor autentificat sub nr.44/27.02.2019 şi actului de 
partaj autentificat sub nr.975/27.02.2019 de Notar Public Diaconu Cristian, domnului 
Nicola Marius – Nicuşor îi revine dreptul de proprietate asupra drepturilor şi obligaţiilor 
la firma „Nicola Toma Întreprindere Individuală”; 
 - în baza Rezoluţiei nr.4973/12.03.2019, a Certificatului Constatator şi a 
Certificatului de Înregistrare nr.3834772/13.03.2019 emise de Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Dolj, Întreprinderea Individuală Nicola Toma şi schimbă denumirea 
în Nicola Toma – Nicola Marius Nicuşor Succesor Întreprindere Individuală păstrând 



acelaşi cod unic de înregistrare şi acelaşi sediu profesional. 
 Precizăm că Nicola Toma Întreprindere Individuală a achitat la zi chiria pentru 
acest contract de închiriere şi nu figurează cu debite restante.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile art.4 al actului 
adiţional nr.2/2011 la contractul de închiriere nr.183/2005, precum şi în temeiul art.36 
alin.2 lit.c, coroborate cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.123 din Legea 215/2001, 
republicată privind Administraţia publică locală cu modificările şi completările 
ulterioare propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 - modificarea contractului de închiriere nr.183/2005, în sensul schimbarii părţii 
contractante Nicola Toma Întreprindere Individuală cu Nicola Toma – Nicola Marius 
Nicuşor Succesor Întreprindere Individuală; 
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de 
modificare la contractul de închiriere nr.183/2005; 
  - modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.376/2005, 408/2010, 133/2011 şi 90/2016. 

* 
*   * 

  Anexăm în copie următoarele: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005; 
- Contractul de închiriere nr.183/2005; 
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2010, 133/2011 şi 
90/2016; 
- Actele adiţionale nr. 1/2010, 2/2011, 3/2014 şi 3/2016; 
- Cererea domnului Nicola Marius Nicuşor înregistrată la Primăria Craiova sub 
nr.59386/27.03.2019; 
- Certificatul de Înregistrare nr.3834772/13.03.2019, Certificatul Constatator ambele 
emise de Oficiul Registrului Comerţului Dolj; 
- Actul de partaj autentificar sub nr.975/27.02.2019 şi certificatul de moştenitor 
autentificat sub nr.44/27.02.2019 de Notar Public Diaconu Cristian; 
- Rezoluţia nr.4973/12.03.2019, Certificatul Constatator şi Certificatul de Înregistrare 
nr.3834772/13.03.2019 emise de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.    
 
 
                  Director Executiv,                                                   Şef Serviciu,           
                Cristian Ionuţ Gâlea                                      Madlen Anca Voicinovschi 
                                                                                                
     
   
 
                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                                             insp. Bulubaşa Claudia 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.71623/12.04.2019 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Având în vedere: 

− Expunerea de motive nr. 64618/02.04.2019 şi Raportul nr. 67873/08.04.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 

− HCL nr. 376/2005;Contractul de închiriere nr. 183/2005; 

− Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 - modificarea contractului de închiriere nr.183/2005, în sensul schimbarii părţii 
contractante Nicola Toma Întreprindere Individuală cu Nicola Toma – Nicola Marius Nicuşor 
Succesor Întreprindere Individuală; 
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de 
modificare la contractul de închiriere nr.183/2005; 
  - modificarea, în mod corespunzăror, a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.376/2005, 408/2010, 133/2011 şi 90/2016. 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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MINISTERUL JUSTITIEI  

OFIC1UL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe Iângă  

TRIBUNALUL DOLJ 
Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod po ş tal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 

0251.310.302; 

Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod  de Identificare Fiscala: 
14942091; 

 

romania2019,eu 

 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis in temeiul art. 17 1  alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004 

privind simplificarea formalit ă tilor la Inregistrarea persoanelor fizice, 

asociatiilor familiale ş i persoanelor juridice,inregistrarea fiscal ă  a acestora, 

precum ş i la autorizarea function ă rii persoanelor juridice, 

cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, 
eliberat In baza declaratiei pe propria r ăspundere inregistrat ă  sub 

nr. 22235 din 07.03.2019 

NICOLA TOMA - NICOLA MARIUS N1CU ŞOR SUCCESOR iNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

Sediu profesional: Municipiul Craiova, Str. TRAIAN GHEORGH1U, Nr. 5, Bloc 116B2, Scara 1, Ap. 20, Judet Dolj. 

Cod unic de inregistrare 22240691 din data 09.08.2007. 
Num ă r de ordine in registrul comertului F16/617/2004 din data 05.05.2004. 
Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.F16/617/2004. 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a inregistrat declaratia pe propria r ăspundere din care rezult ă  

modific ă rile intervenite fat ă  de declaratia tip depus ă  anterior ş i inregistrat ă  la Oficiul Registrului Comertului de pe 

lăngă  Tribunalul Dolj sub num ă rul 8639/ 18.02.2010, cu privire la Indeplinirea conditiilor de functionare, specifice 

pentru fiecare autoritate public ă , activitatea declarat ă , Incadrat ă  In clasa CAEN : 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospod ă resc ş i a echipamentelor pentru cas ă  ş i grădin ă  
la sediul secundar din Municipiul Craiova, B-dul OLTENIA ZONA BL.151-152, Judet Dolj(PUNCT DE LUCRU). 

Valabilitate: p ă n ă  la modificarea conditiilor de functionare sau activit ătilor pentru care s-a dat declaratia pe 

propria r ăspundere. 

D1RE 
Oana Mar 

Eliberat la data: 13.03.2019 



DUPLICAT 

ACT DE PARTAJ 

ubsemna ţ ii NICOLA OLIMPIA, cu domiciliul in 
jud. Dolj, posesoare a 

3liberat la data de 29.12.1982 de poli ţia mun. Craiova, 

aalicat foto nr. 2 la data de 04.03.1993 de poli ţia mun. Craiova, cnp 

NICOLA MARIUS-NICUŞOR, cu domiciliul in mun. 
jud. Dolj, posesor al 

c, Iiherată Ia aata ae 19.u2.2015 de SPCLEP 

Craiova. cnp 	 NICOLA NICOLAE, cu domiciliul in mun. 
jud. Dolj, posesor al 

eliberată  la data de 20.09.2018 de SPCLEP 

ş i TUDOR MIHAELA-VIRGINIA, cu domiul 
w 	t_ r,nn 	n 

copropnetan, aeciaram ud piiii uun 	iiiviaia 	1 	 • • _.... 

indiviziune asupra drepturilor i obliga ţiilor la firma „NICOLA TOMA 

INTREPRINDERE INDIVIDUALA", cu sediul social 1n mun. Craiova, str. 

Traian Gheorghiu, nr. 5, bl. 116B2, sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, Inregistrat ă  la 

Registrul Comer ţului Dolj sub nr. F161617105.05.2004, CUI 22240691. 

Ann dobândit drepturile ş i obliga ţiile la firma mai sus men ţionată  prin 

moştenire de la defunctul nostru so ţ , respectiv tat ă  NICOLA TOMA, conform 

certificatului de mo ştenitor nr. 44/2019, dosar nr. 59/2019, eliberat de BIN 
Diaconu Cristian, cu sediul 1n mun. Craiova, str. Tineretului, nr. 17, bl. 148B, 

sc. 1, ap. 1, jud. Dolj. 
Noi, coproprietarii, declar ăm că  am convenit s ă  iesim din indiviziune 

1n modul urm ă tor: 
Noi, NICOLA OLIMPIA, NICOLA NICOLAE i TUDOR MIHAELA- 

VIRGINIA suntem de acord ca fiul, respectiv fratele nostru NICOLA 

MARIUS-NICUŞOR, să  preia 1n proprietate cota de 3/4 ce o de ţinem din 

drepturile ş i obliga ţiile la firma „NICOLA TOMA INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ ", cu sediul social in mun. Craiova, str. Traian Gheorghiu, nr. 

5, bl. 116B2, sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, Tnregistrat ă  la Registrul Comerţului Dolj 

sub nr. F16/617/05.05.2004, CUI 22240691, Intregindu- ş i astfel dreptul de 

proprietate, nu primim nimic 1n schimbul acestei cote, nu solicit ăm sultă  i nu 

avem alte preten ţ ii. 
Eu, NICOLA MARIUS-NICUŞOR preiau 1n deplin ă  proprietate ş i 

exclusivă  posesie de la mama mea NICOLA OLIMPIA, respectiv fra ţii mei 

NICOLA NICOLAE ş i TUDOR MIHAELA-VIRGINIA cota parte de 3/4 

asupra drepturilor i obliga ţiilor la firma „NICOLA TOMA iNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ ", cu sediul social 1n mun. Craiova, str. Traian Gheorghiu, nr. 

5, bl. 116B2, sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, inregistrat ă  la Registrul Comerţului Dolj 

sub nr. F16/617/05.05.2004, CUI 22240691. 
Ca urmare a incheierii prezentului act de partaj voluntar, eu, NICOLA 

MARIUS-NICUŞOR imi intregesc dreptul de proprietate asupra drepturilor ş i 

obliga ţiilor la firma „NICOLA TOMA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ", cu 

sediul social in mun. Craiova, str. Traian Gheorghiu, nr. 5, bl. 116B2, sc. 1, 

ap. 20, jud. Dolj, Inregistrat ă  la Registrul Comer ţului Dolj sub nr. 

F16/617/05.05.2004, CUI 22240691. 
Evaluăm lotul la suma de 200 lei (dou ăsutelei). Evaluăm cota de 

3/4 din drepturile i obliga ţiile la firma mai sus men ţionată  ce îi profit ă  

numitului NICOLA MARIUS-NICUŞOR peste cota sa la suma de 150 lei•

(unasufăcincizecileilei). 



precizim cd incepAnd de azi, data autentificarii prezentului act, nu
mai avem nici un fel de pretenlii unul impotriva celuilalt 9i vom folosi lotul in
condiliile ardtate in prezentul act de partaj.

Noi, copartajanlii, declardm sub sanctiunile prevdzute de art. 326 Cod
penal privind falsul in declaralii cd drepturile 9i obligalii le la firma mai sus
menlionatd ce formeazd obiectul prezentului act de partaj sunt proprietatea
noastrd, fdrd si fi trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ,
cd anterior autentificiri i prezentului act nu le-am instrdinat in niciun mod
altor persoane fizice sau juridice, prin act sub semniturd privati sau
autentic.

De asemenea declardm cd ni s-au adus la cunogtinld dispozili i le cu
privire la rezerva succesorald a mogtenitorilor rezervatari, in condili i le in
care acegtia existd, gi reducfiunea libertifi lor excesive'

Noi parlile, ardtdm.urmdtoarele: prezentul contract reprezintd voinla
noastrd neviciatd, toate clauzele fiind negociate gi acceptate in mod expres,
avem capacitatea legald de a contracta, cunoagtem semnifica[ia tuturor
termenilor juridici inscrigi, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am
citit conlinutul actului, suntem de acord cu prevederile sale 9i ne exprimdm
consimldmdntul pentru autentificarea sa 9i semnarea lui.

Tehnoredactat la Biroul Individual Notarial Diaconu Cristian, cu sediul
in mun. Craiova, str.  Tineretului ,  nr.  17,b\.  1488, sc. 1, ap. 1, judetul Dol j ,
intr-un exemplar original care remane in arhiva biroului notarial 9i cinci
duplicate, din care unul va rdmAne in arhiva biroului notarial 9i patru
exemplare au fost eliberate pd(ilor, astdzi 27 februarie 2019.

coPARTAJANTI,
NICOLA OLIMPIA

NTGOLA MARIUS-NICU9OR
NICOLA NICOLAE

TUDOR MIHAELA.VIRGINIA



ROMANIA 
Uniunea Na ţională  a Notarilor Publici 
Biroul Individual Notarial Diaconu Cristian 

Licen ţa de func ţionare nr. 3096/2707/17. 12 .2013  
Sediul: mun. Craiova, str. Tineretului, nr. 17, bl. 1486, sc. 1, ap. 1, jude

ţul Dolj 

Tel: 0251/48252 5  

SCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 975 

Anul 2019, luna februarie, ziva 27 

In fa ţa mea, DIACONU CRISTIAN, notar public, la sediul din mun. 

Craiova, str. Tineretului, nr. 17, bl. 148B, sc. 1, ap. 1, jude
ţul Dolj, s-au 

prezentat: 
NICOLA OLIMPIA, cu domiciliul 1n 

NICOLA MARIUS-NICUSOR, 

LI"Us)l.M I 	
_ 

NICOLA NICOLAE, cu 

TUDOR 	
cu 

a A 

i ■ 
, 	 , 

1n calitate de copartajan ţi, 

care, dup ă  ce au citit actul, au declarat c ă  i-au In ţelas conVnutul, c ă  

cele cuprinse 1n act reprezint ă  voinţa lor, au consim ţit la autentificarea 

prezentului Inscris ş i au semnat unicul exemplar, 

in temeiul 
art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicat

ă , 

SE DECLARĂ  AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS. 
S-a perceput onorariul de 50 lei + 9,50 lei tva, cu bonul fiscal nr. 46/2019. 

NOTAR PUBLIC, 
DIACONU CRISTIAN 

Prezentul duplicat s-a intocmit in cinci exemplare, de Diaconu 

Cristian, notar public, astăzi, data autentific ării ctului, are aceea ş i 

forţă  probantă 
 ca originalul i constituie titlu e ecutoriu in condi

ţiile 

leg'ii. 



ROMÂNIA 
Uniunea Naţ ional ă  a Notarilor Publici 
Biroul Individual Notarial Diaconu Cristian 
Licen ţa de funcţionare nr. 3096/2707/17.12.2013 
Sediul: mun. Craiova, str. Tineretului, nr. 148B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj 
Telefon: 0251/482525 

Dosar nr. 59/2019 

CERTIFICAT DE MOŞTENITOR NR. 44 
Data 27.02.2019 

Diaconu Cristian, notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, precum ş i 

incheierea final ă  respectivă , in baza art. 106 ş i 115 din Legea nr.3611995, republicat ă , cu 

modifică rile ş i completă rile ulterioare, certific urm ătoarele: 

De pe urma defunctului NICOLA TOMA, cnp 	 decedat la data de 

fost cu ultimul domiciliu în 
jud. Dolj, au rămas urm ătoarele bunuri ş i urm ătorii moş tenitori legali: 

Defunctul a fost c ăsătorit la data decesului cu NICOLA OLIMPIA sub regimul 

matrimonial al comunit ăţii legale i au fost declarate bunuri ş i datorii comune in devalmaş ie 

dobândite/contractate sub regimul comunit ăţii legale confornn actului autentificat sub nr. 974 din 
data de 27.02.2019 de BIN Diaconu Cristian, cu sediul îri nnun. Craiova, str. Tineretului, nr. 17, 

bl. 148B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj. 

L Masa succesorala: 
A) Bunuri mobile: 
- Drepturile ş i obligaţ ile ce îi revin defunctului la firma „NICOLA TOMA 

iNTREPRINDERE INDIVIDUALA", cu sediul social în mun. Craiova, str. Traian Gheorghiu, nr. 

5, bl 116B2, sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, inregistrat ă  la Registrul Comer ţului Dolj sub nr. 

F16/617/05.05.2004, CUI 22240691. 
B) Bunuri imobile: nu sunt declarate. 

Pasiv succesoral: Suma de 3.238 lei (treimiidouasutetreizecisioptlei) datorii că tre 

Agen ţia Na ţ ională  de Administrare Fiscal ă  Dolj. 

Natura succesiunii LEGALĂ . 
II. Moştenitori. 
1. NICOLA OLIMPIA, cu domiciliul In 	

• 

_ 

2. NICOLA MARIUS-NICUSOR, cu 

3. NICOLA NICOLAE, cu do 

4. TUDOR MIHAELA-VIRGINIA, 



RENUNŢĂTORI : 
Au renun ţat la succesiune, conform art.1120 Cod civil: nu sunt. 
Sunt prezumaţi renunţă tori la succesiune, conform art.1112 Cod civil: nu sunt. 
Sunt stră ini de succesiune prin neacceptare: nu sunt. 
Sunt nedemni, conform art. 958 sau art.959 Cod civil: nu sunt. 

Notarul public instrumentator a adus la cuno ştinţa moş tenitorilor obliga ţ ia acestora de a 

comunica prezentul certificat de mo ş tenitor la autorit ăţile fiscale competente în termen de 30 de 

zile. 
In vederea taxă rii s-a evaluat masa succesorală  mobiliară  la suma de 200 lei. 

Prezentul certificat de mo ştenitor a fost redactat în 6 ( şase) exemplare, din care 4 

(patru) exemplare s-au eliberat p ă rţ ilor ş i 2 (dou ă) exemplare s-au depus în arhiva biroului 

notarial. 
S-a perceput impozit în sum ă  de: SCUTIT. 
S-a perceput onorariul in sum ă  de 150 lei + 28,50 lei tva, achitat cu bon fiscal nr. 45/2019. 

NOTAR PUBLIC, 
DIACONU CRISTIAN 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI 

HOTĂRÂREA NR. 376 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa ordinară  din data 
de 24.08.2005; 

Având in vedere raportul nr.5659012005 Intocmit de Direc ţia Urbanism prin 
care se propune modificarea Hot ătirii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.133/2003 referitoare la încheierea contractelor de inchiriere pentru terenurile 
ocupate de construc ţii provizorii cu destina ţie de spaţii comerciale, produc ţie ş i 
prestări servicii edificate pe domeniul public ş i privat al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova ; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicat ă  privind 
autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţie, modificată  şi ale Ordinului nr. 
1943/2001 al Ministerului Lucr ărilor Publice, Transporturi ş i Locuinţe; 

in temeiul art. 38 lit. f, g, art.46 ş i art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind 
administra ţia public ă  locală . 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se modific ă , prin completare, Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.133/2003 privind incheierea contractelor de Inchiriere, respectiv 
prelungirea celor existente, pentru terenurile apar ţinând domeniului public ş i 
privat al municipiului Craiova, ocupate de construc ţii provizorii cu destina ţia 
de spa ţii comerciale, produc ţie şi prestări servicii, conform anexei care face 
parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art.2. Durata închirierii este de 5 ani. 
Art.3. incheierea contractelor de inchiriere este-condi ţionată  de achitarea integral ă  a 

debitelor restante. 
Art.4. Serviciul Administra ţie Public ă  Local ă, Di•ec ţia Economico - Financiar ă , 

Direc ţia Impozite ş i Taxe ş i Direc ţia Urbanism vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINWEIX 	INTĂ , 	CONTRAS 	EAZĂ , 
' SECR 

Nicolet2 
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ANEXĂ  LA HOTĂRÂREA Nr.376 /2005 

LISTA CU CONSTRUCTIILE PROVIZORII AMPLASATE 
PE DOMENIUL PRIVAT SPRE AUTORIZARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea societăţ ii 

S.C. ICELAND S.R.L 
reprezentată  

prin Ivănescu Florin 
P.F.I. NICOLA TOMA 
S.R.L. reprezentată  
prin Mih ă iescu Andi 

CONSTANTIN EMIL 

Adresa construc ţ iei Suprafa 
- ţa 
teren 
(mp) 

Regim 
juridic 

1. 

2. 

B-dul Tineretului 
-zona P.T.T.R. 

20,00 domeniu 
privat 

Cart. Craiovi ţa Nou ă  
- zona b1.151-152 

100,00 
domeniu 

privat 3. B-dul Tineretului 
-  zona P.T.T.R. 

20,00 domeniu 
privat 4. UNGUREANU DĂNUT B-dul Tineretului 

-  zona P.T.T.R. 
20,00 domeniu 

privat 5. DUMITRU ILIE B-dul Tineretului 
-  zona P.T.T.R. 

20,00 domeniu 
privat 6. S.C. KOLER INVEST S.R.L. 

reprezentată  prin 
Neagoe Nicu 

B-dul Tineretului 
-  zona P.T.T.R. 

60,00 domenlu 
privat 

7. BRAŞOVEANU ION Str. George Enescu 
—  zona bl. 39 

16,00 domeniu 
privat 8. S.C. PRO M ş i D S.R.L. 

reprezentată  prin 
M ădă lin Păsslaru 

B-dul 1 Mai 
-  zona Spitalul Nr.1 

7,20 domeniu 
privat 

9. S.C. TA PALMYRA COM 
IMPEX S.R.L. reprezentat ă  

prin Alboieni Nedal 

B-dul 1 Mai 
—  zona Fabrica de 

Confec ţ ii 

48,00 	domeniu 
privat 

10. S.C. QUERER S.R.L. 
reprezentat ă  

prin Ş tefan Alina ş i 
Garniceanu Daniel 

Cart. Craiovi ţa 
Nouă— 

Zona Big Vechi 

19,50 	domeniu 
privat 

.---- 

1.1,• 	 25.Ge ,05 2 •1 1Y3 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ  

CONTRACT de INCHIRIERE 
Nr.  i<-2/0 (0  /2005 

I. Părţile contractante 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. 

Cuza,nr.7 reprezentat prin dorrmul primar ec.Antonie Solomon , 'in calitate de locator pe 
de o parte ş i 

Nicola Toma Persoana Fizică  , posesor a Certificatului de inregistrare 
F16/617/2004 emis de Oficiul Registrului Comer ţu1ui Dolj şi sediul social in Craiova , 
str.Traian Gheorghiu b1.116B2 sc.1 ap.20 , jud.Dolj, reprezentat ă  prin d-1 Nicola Toma 
— 
,pos 
loca 

În conformitate cu dispozi ţiile art.38 alin.2 lit.h şi art.125 alin.1 din Legea 
215/2001 privind Administraţia Publică  Locală  ,H.C.L nr.179/2004 şi H.C.L.376/2005 s-
a Incheiat la sediul Prirnăriei Municipiului Craiova prezentul contract de inchiriere 

Obiectul Contractului 
Art.l. Obiectul contractului 11 constituie inchirierea terenului apar ţinând domeniului 
public in suprafaţă  de 100 mp, situat în Craiova, bd.Oltenia zona b1.151-152 ,unde se va 
amplasa o construc ţie provizorie cu destina ţia atelier bobinaj, repara ţii electronice şi 
magazin piese de schimb electrocasnice şi industria1e — ( C.0 3049/2005 ). 

III.Termenul 
Art.2. Prezentul contract se incheie pentru perioada 01.11.2005 - 01.11.2010. 

Prezentul contract se prelunge şte cu acordul părţilor in condiţiile legii, prin act 
adiţional, care va deveni anex ă  la prezentul contract de inchiriere. 

IV. Preţul 
Art.3. Pre ţul aferent pentru terenul inchiriat este corespunz ător nivelului tarifului de 
inchiriere stabilit prin H.C.L 179/2004, art.1 zona 2-3 respectiv 38.000 lei/mp/lun ă  , iar 
valoarea calculat ă  pentru perioada 01.10. — 31.12.2005 este de 760 lei ron. 

Pentru anii următori tariful de Inchiriere va fi stabilit în conformitate cu Hot ărârile 
de Consiliu adoptate în acest sens. 
User • D Docs,icola contredi 0 doc - 24110/05 2 00.29 A101P 10 



V. Plata
Art.4. Plata se va face trimestrial astfel :
o Trim.I panA cel mai rdrziu 15 rnartie
r Trim.II pin6 cel mai tilrziu 15 iun:ie
o Trim.III penn cel mai tArziu l5septembrie
r Trim.IV pdni cel mai tdrziu 15 noiernbrie
in conrul prim6riei Municipiului Craiova RO95TREZ2912L220207XXXXX deschis Ia

Trezoreria Finanlelor Publice Craiova, sau prin casieria unitafi.
pentru neachitarea la termen debitetor stabilite se vor pldti dobdnzi (majordri de

int6rziere) confonn legislafiei in vigoare, calculate din ziua imediat urm[toare de cand

chiria era datoratS.

VI. Obligafiile Pirfitor
Art.S.Consiliul Local al Municipiutui craiova se obliga :
a)sa predea terenul ce face obiectul prezentului confract
b)si asigure folosinla terenului pe toatd perioada confractului.
Art.6. Nicola Toma Persoanl Fizic[ se obligf,:
a)sa foloseascd terenul conform destinafiei prevSzute in autorizalia de construire gi si

execute lucrfile conform autorizafiei de construire.
b)si ia toate mdsurile ce se impun pentru exploatarea in condilii optime a terenului

c) si pl[teascd chiria calculata la termenele stabilite , iar ?n caz de intArziere ,s[ achite

dobdnzile (majordrile) conform legislaliei in vigoare.
d) la sf6rgitul contractului si restituie terenul in starea in care a fost inigial, considerdnd

cI a fost predat in stare bun6.
e) sd depuna la primaria Craiova, Biroul Conffacte Economice xerocopia documentului de

plat[, imediat dupi efectuarea pl5lii'

fl ia anunfe in scris autoritatea localS in cazul desfiinl5rii construcfiei
Vll.incetarea contractului de inchiriere
Art.T.prezentul contract de inchiriere inceteazdla expirarea duratei stabilite in contract

dac[ par,tile nu convin , tn scris , la prelungirea acestuia

Art.8.in'condifiile vdnzdni construcfiei de cStre locatar , contractuI inceteaza de drept

urm6nd ca acesta sd desfiinleze constructia qi si aducd terenul fu starea initiala.

VI[. Rispunderea Contractuali
Art.g. pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligagiilor contractuale,

pd$16 datorcazl, desPngubiri.
Art.L0. Forla majora apar5 de rdspundere.
Art.ll.. Neplata ia termen a doui rate trjmestriale consecutive conduce la rezilierea de

drept a contractului , ftrd cerere de chemare in judecatd , punere in intArziere sau somatie

(pact comisoriu gradul IV).

L6!r- OEocshrcob cod-t1o dG ' ?tlm5 2 00 2941@10



IX. Litigii 
Art.I2. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract in situa ţia în 
care nu se solu ţionează  de părţi pe care amiabilă  sunt de competen ţa instanţei 
judecătore şti de drept comun. 
X.Dispoziţii Finale 

Contractul se incheie in două  exemplare , câte unul pentru fiecare parte 
contractantă . 

Neprelungirea contractului la expirarea termenului pentru care a fost incheiat de 
c'ătre Consiliul Local al Municipiului Craiova, conduce la incetarea efectelor sale ş i 
obligarea societăţii de a desfiin ţa construc ţia şi a lăsa terenul în starea 

777 , SECRETSI, 	 LOCATAR, 

Nicoleta 

Director Ex. 	Şef Serviciu inscipiinn 
Construcţii, 

ec. Nicolae Pascu 	Ing. Ionel Păgţ  

Nicola Toma 

J 

Vizat Dentru legalitate,- -  
Directia Contpnrios Juridic 

Birou Contracte Economice, 
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IVIunicipiul Craiova 
Prim ă ria Municipiului Craiova 
Direc ţia Economico Financiar ă  
Serviciul Contracte, Autoriz ă ri Ag. 
Economici,Control Comercial 
	2010 

Act Adi ţ ional 
Nr. 112010 la contractul de inchiriere nr.183/2005 

Având in vedere dispozi ţ iile art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. a ,art. 
45 alin. 3 , art. 62 alin. 1 ş i art. 120-123 din Legea 21512001 privind administra ţ ia 
public ă  local ă  republicat ă , precum ş i art. 136 alin. 1 ş i art. 141 din O.G. 92/2003 
privincl Codul de procedur ă  riscal ă , republicat ă  ş i modifleată  prin O.U.G. 19/2008 
cornhorate ('n Legea nr. 273/29.06.2006 cu modific ările ş i completările ulterioare 

in baza Hotă rârilor Consiliului Local nr. 449/2009 ş i nr.408/2010 s-a incheiat 
prezentul act adi ţ ional la contractul dc inchiriere nr.183/2005 , între : 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. A. I. Cuza nr.7 
reprezentat prin , Primar "in calitatc de locator pe de o parte ş i 

Nicola Toma Intreprindere Individual ă  , posesoare a Certificatului de 
inregistrare F16/617/2004 emis de Registrul Comer ţului Dolj cu sediul social in 
Craiova str. Tyaian Gheorghiu nr.5 b1.116B2 sc.1 ap.20, iudetul Doli, reprezentat ă  
prin 	1Nicola Toma , cu 	in Craiova 

cod numeric personal 

Art.1  

Se completeaz ă  art.2 din contractul de inchiriere, cu alin.3 astfel : 
"Se prelunge şte durata contractului de înehiriere nr.183/2005 pârt ă  la 01.04.2011 ". 

Art.2.  
Se completcaz ă  art.3 din contractul de inchiriere , astfel : 

„Pentru perioada 01.11 - 31.12.2010 chiria ealculata este de 1600 lei , ş i se va achita 
pân ă  la 31.12.2010." 

Art.3.  
reformuleaza art,4 din contract astfel: 

„ 1) Plata chiriei anuale se va face în dou ă  rate egale astfel : 
rata I ( chiria pentru sem. )) pârt ă  cel mai târziu 31 martie 

— rata II ( chiria pentru sem.I1) pân ă  cel mai târziu 30 septembrie; 
"in contul Consiliului Local nr. R023TRE7,29121300205XXXXX deschis 
Trezoreria Municipiului Craioya , CIF 4417214 sau prin casieria unit ătil. 



2) Pentru neplata chiriei la termenele stabilite se vor pl6ti majordri cie intArziere

conform actelor norrnative in vigoare aplicabile la data pleli i  efective.

3)Chiria stabil ita prin contract constituie creanld bugetard certd, l ichid[ 9i exigibila

provenit6 dintr-un raport juridic contractual, iar in cazul neachitdri i acesteia la

termenele stabi l i te pr in art .4 al in. l  a l  prezentului  act  adi l ional  ,  contractul  de

?nchiriere devine tit lu executoriu , care se transmite la Direclia irnpozite gi Taxe in

vederea executdrii si l i te a locatarului in condil i i le prevdzute de O.G. 9212003 privind

Codul de procedurh fiscal5, republicata cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare."

Art.4. Se completeazdart.6 cu l it. ,, i", astfel :

.. Se interzice subinchirierea , cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau
juridice , fdri acordul autoritdli i  locale, sub sancliunea rezolviri i  de drept a
contractului , 17rh somatie salr punerea in intArziere gi fdra intervenfia instantei
judecatoreEti ( pact cornisoriu grad IV) , autoritatea locali avAnd dreptr.rl sd

dezafecteze terenul inchiriat ocupat de investi l i i le realizate gi sd dispr,rnd acitrcerea

acestuia in stare inil iala pe cheltuiala exclusivd a locatarului".

,4rl.5.Se reformuleaz6. art.8 din contractul de inchiriere astt-el :

Art.8. ,,FORTA MAJORA"
(1) Forfa majo16 este constatat[ de o autoritate cotnpetenta.
(2) Forta majori exonereaza pdr[i le contractante de indeplinirea

obligali i lor asumate prin contract, pe toatd perioada in care aceasta ac!ioneaz6'

(3) indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acti i ine a
r.^--r^i .--i.^.*= Av fard a pi'ejudicia cirepturile ce li se cuveneau pirliior piLna ialul  Lgl r lral ul tr ,  uc

aparilia acesteia.
(4) Partea contractualb care invocd for[a majord are obligalia de a notiflca

celeilalte pdrli, imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orrice mdsuri

care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii consecinlelor'
(5)Daca forla rnajord aclioneazd sau se estimeazd cd va actiona ci perioadZi

mai rnare de 6luni,  f iecare pafte va avea dreptul sd noti f ice celei l i l l te parl i

incetarea de plin drept a prezentului contract, fbrd ca vreuna din par;i sir poat[

pretinde celeilalte daune - interese. '

Art.6.
Se anuleazd art.9 din contract.

Art,7.
Se refonnuleazd art.10 din contract care devine aft.9 urmare renurnerotdrii

n n n n r n * a  ^ - + f ^ l
O U U I f  L \ J I  C I  A J L I U I

Cap.VIII .LITIGII
"( l).Litigii le, controversele gi pretenlii le care se vor naqte din pr.ezentul contract

de inchiriere sau in legdturi cu el vor fi solulionate pe cale amiabild.
(2).Daca parlile din prezentul contract administrativ nu vor ajunge la o



intelegere amiabild, atunci l i t igi i le vor f i inaintate spre solutionare instanlei
competente
Art.8.
Capitolul IX din contiactul de inchiriere intitulat,, DISPOZITII FINAI-E,,clevine
cap.XI urnlare introducerii inaintea acestuia a doud. noi capitole nr.IX i i X in
urmdtoarea fonnulare :

cap.IX - IXCETAREA , REZILIEREA CONTRACTULUI
Art .10.( l )  Contractul  de inchir iere poate inceta in urmdtoarele s i tuat i i  :
a) de drept , la expirarea duratei contractuiui stabil itd prin prezentul act aciit iolal
b) inainte de expirarea duratei contractului aga cum a fost stabil itd prin pre:zentul act
adil ional, in urmdtoarele situafi i :

l .  pr in acordul  de voinla al  pdr l i ior  consemnat pr in act  adi t ional .
2.  in condi l i i le vAnzir i i  construcl ie i  de cdtre locatar in per ioada cie valabi l i tate a

contractului, acesta inceteazd de drept cu otrl igatia locatarului sd aduc6 tr:renul
inchiriat in starea inigiala.

3. in cazul in care se constatd cd terenul pe care se afld amplasatd construclia
provizorie-chioqc, este retrocedat in naturd, inbazalegii 1012001 repubiicatd sau
Legea 24712005, contractul de inchiriere inceteazd de drept, cu condil ia noti lLcar.i i
prealabi le a locatarului  cu 30 de zi le inainte.

(2). Contractul de inchiriere se rezil iazd in urmdtoarele situali i :
a. in situalia in care pentru nevoi de interes nalional sau local terenul inchiriat

va fi destinatrealiz[ri i  de constructi i, amenajari edil itare etc., contractul cie r'nchiriere
poate ti rezil iat in mod unilateral de c5.tre autoritatea locala dupd ingti inlalea
locatarului cu 30 de zile inainte, cu obligalia acestuia de a desfi inla constructia pe

icheltuiala proprie.
b. contractul se reziliazd, de drept Ei in cazul in care locatarul este in lichidare

voluntard. sau in faliment.
c. rezilierea de drept a contractului poate interveni Ei ca urmare a neoxecuterii

oricdrei obligafii asumate de pirli le contractante, din cauze imputabile ace*qteia.
d.constitqie o cauz5" pentru rezilierea contractului din iniiiativa locaterir,rlr-ri

neplata de catre iocatar a doud rate consecutive. Rezilierea va opera de pliir cireirt.
fbr'6 sornalie, indeplinirea altor formalitalijudiciare sau extrajudiciare qi i?r'a
interventia instantelor.iudecatore$ti, cu un preaviz de 15 zile calendaristice tr.apsinis
' l ^ ^ ^ r ^ , - - - 1 , . :

!u (_ :aLa!  u l r * l l .

CAP X. LEGEA API,TCA.BILA
Ar1.1 I ( i )Contractul de inchiriere nr.183/2005 este guvernat de legea rom-i-nir,

(2)Notificdrile fbcute de oricare dintre p[r!i le contractante celeilalte
p[rti vor fi considerate valabil indeplinite daci vor fi transmise prin scrisoiii 'e
recomandatd cu confirmare de nrimire.



Art.9.  
Cap.XI.Dispozi ţii Finale, se reformuleaz ă  : 
Art.12. Dispozitlile contractului de închiricre se completea.z ă  cu prevederile Codului 

Civil , cu reglementările lcgale în vigoare referitoare la Tnehlrierc ş i eu reglement ă rile 

fiscale în materie. 
Art.13. Neprlungirea contractului la expirarea duratei pentru care a. fost "incheiat de 

către Consiliul Local al Municipiului Craiova , conduce la incetarea efectelor sale ş i 

obligarea locatarului de a desfiin ţa construc ţia şi a lasa terenul în starea 

Art.14. Celelalte articole ale contractului de inchiriere r ămân neschimbate. 

Art.15. Prezentul act adi ţional , devine parte integrant ă  a contractului dc "inchiriere 

nr.183/2005 ş i se închele în dou ă. exemplare , che unul pentru fiecare partc 

contractant ă . 

LOCA FOR, 
Pt. PIlMAR 

,, 

l 	-,4 . 

yncă  Viceprima ţ  

Direetor Exe-Eutiv, 
Nicolae Paseu 

LOCATAR, 

Nicola Torna 

Nico 54,  
sş. 

 

Vizat pentru legalitate, 	şef Serviciu Contracte, 
Direc ţia Contencios 
	

Autoriză ri Ag.Economici 
Juridic 
	 Control Comercial , 

c.j .iCL flil7k itl ni cia 
	

Gheorglr Popescu 
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-? MUNrcrPruL cRArovA
CONSILIULLpCALALMUNICIPIULUIcRAIovA

Consiliul
28.10.2010;

HOTARAREA NR. 408
!t

i ,

.Hi
,+H

Local al Municipiului Craiova, intrunit in gedinla ordinard din data de

Financiard, prin -care se propune prelungirea duratet

obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt

destinatia de spafii comerciale, producfie 9i pres!6ri

specialitate ale Consitiului Local al Municipiului
216120t0;

itt .onfo*itate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 9212003 privind Codu1

de procedurd fiscald, republicata, aprobati prin Legea nr.11412004, modificatl 9i

completat6 qi Legii nr. 27312006 irivind finanlele publice locale, modificata qi

completatd;-- ' 
f" temeiul ar1.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a,'ffi. 45 alin.3, ar1". I23 qi

art.6l ahn.Z din Legea w.21512001, republicatd, privind admip.frstrafia publicd local6;
iffi:
r#ri 

rrorARA$TE:

Avdnd in: vedere raportul nr.13797412010 intocmit irectia Economico -

de inchiriere avdnd ca

amplasate C6nstrucfii provizorii, cu
servicii gi rapoartele comisiilor de

Craiova nr.198, 199,211, 215 qi

Art.l. Se aproba prelungirea duratei contractelor de inchiriere+,,,fvand ca obiect terenurt

din muni"ipirrt 
-Craiova, 

pe care sunt amplasate ryn*"lii prwizortii."t

destinafia de spalii comerciale, producfie gi prest6r! sei$icii_, pane la 01.08.2012'

pentru terenurile previzute in anexa nr.l gi respectiv pan6 la 01.04.2011, pentru

ierenurile previzute in anexa nr.2, care fac parte integrantd din prezenta

hotdrdre.
Art.Z. Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau

juridice, f6r6 acordul autoritilii locale, sub sancliunea rezolvirii de drept a
.- contracielor prevdntte la art. l, frrd somafie sau punerea in intdrziere 9i fdrd

intervenlia instanlei judecdtoregti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locald

av6nd dreptul sa dezufe ctezeterenul inchiriat ocupat de investiliile realizate qi sd

dispund uir.r..r.u acestuia in stare iniliatd pe cheltuiala exclusivd a locatarului.

Art.4. frelut inchirierii terenurilor prev[zute la art.l, pentru anul 2010, se stabileqte

conform Hotardrii Consiliuiui Local al Municipiului Craiova w.44912009,

urmdnd a fi ac1g1nlizat conform hotdririlor adoptate de Consiliul Local al

semneze actele adilionale la

prezenta hotdrdre, in formd

MuniciPiului Craiova.
Art.S. Se imputerniceqte Primarul municipiului craiova sd

contractele de inchiriere prevdzute la art.l din

modifi catd qi renegociatd'



Art.6. Pe data prezentei hot ărâri, se modifică  îLn mod corespunz ător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004, 280/2005, 335/2005 şi 376/2005. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administra ţie Publică  Locală, Direc ţia Economico — Financiar ă  şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞ /EDINTE DE ŞEDINTĂ , 	CONTRASE 
4 	 SEC 	4'1AR 

Flosţ rentin TUDOIV 	 Nicole 	Ă  
< 



Anexa nr.2 la Hotă rarea nr.408/2010 

Tabel nominal cu contractele de închiriere 
prelungite pân ă  la 01.04.2011 

Nr. Nr. H.C.L Societate Comercial ă 	' Obiectul contractului, suprafa ţa 
crt. contract A.F, PFI teren ( mp) 
1. 145/2005 232/2004 S.C.Alvicont S.R.L Teren in supr. de 20 mp situat în 

bd.Tineretului PTTR 
2. 181/2005 232/2004 S.C.Agro Flor Prod S.R.L Teren în supr. de 20 mp situat "in 

bd.Tineretului PTTR 
3. 173/2005 335/2005 S.C.Sarganis Com S.R.L Teren în supr. de 56 mp situat in 

bd.Oltenia b1.155 
4. I 183/2005 376/2005 P.F.I Nicola Toma Teren în supr. de 100 mp situat în 

:bd.Oltenia b1.151-152 

PREŞEDINTE DE ŞE`DINŢĂ , 
'Iorentin TUDOR 



iVtunicipiul Craiova 
Prim ă ria Municipiului Craiova 
Directia Economico - Financiar ă  
Serviciul Contracte si Autorizări 
Nr.76740/ 	 2011 

Act Aditional 
Nr. 2/2011 la contractul de închiriere nr1183/2005 

in baza Hotărarilor Consiliului Local nr.428/2010 si 113/2011 s-a 
îneheiat prezentul act adi ţional la contractul de inchiriere nr.183/2005 asa eum a fost 
modificat prin a.ctul adi ţional nr.1/2010, intre : 
Art.1 . 

Se modific ă  cap.I P ă rtile Contractante în sensul inlocuirii Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu sediul în str. A. I. Cuza nr.7 reprezentat prin domnul 
primar ec.Antonie Solomon , cu 

Municipiul Craiova cu sediul în Craiova , str.A.I.Cuza nr.7, CIF 4417214, 
reprezentat prin Primar în calitate de locator pe de o parte si 

Nicola TomA Intreprindere Individuala , posesoare a Certit1catului de 
inregistrarc 1:16/617/2004 emis dc Registrul Comer ţ ului Dolj cu sediul 
Craiova ,str.Traian Gheorghiu nr.5 b1.116B2 sc.1 ap.20 , reprexentat ă  prin d - 1 

( 

A rt. 2, 

Se cornpleteaz ă  art.2 din contractul de inchiriere, astfel : 
Sc prelungeste clurata contractului de inchiriere nr.183/2005 pârt ă  la 01.04 2016 

Art.3. 
Sc completeaz ă  art.3 din contractul de inchiriere astrel : 

„Pentru perioada 01.04 - 31.12.2011 chiria calculata este cie 7200 lei ." 

Se moclific ă  art.6 lit. „ i " , astfel : 
„ Se interzice subînchirierea , cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 

juridice ,fără  acordul autorit ăţ ii locale, sub sanctiunea rezolvirii de drept 
contractului , .ffir ă  sornatie sau punerea in intârziere si far ă, interventia instantei 
judec ătoresti ( pact comisoriu grad IV) , autoritatea 1ocal ă  având dreptui s ă  
dezafecteze terenulinchiriat ocupat de investi ţ iile reali.zate si s ă  dispun ă  aducerea 
acestuia in stare initial ă  pe cheltuiala exclusiv ă  a locatarului". 

1 



Art.5. 

Finale, se cornpleteaz ă  astfel : 
Art.16. Celelalte articole ale contractului c1e inchiriere rarnân neschimbate. Art.I 7. Prezentul ae -t aditional , devine parte integrant ă  a contractuju de înehiriere nr.183/2005 ş i . se  ineheie in doua exemplare , cite unul pentru fiecare pari - e contractant ă . 

LOCATOR 
Pt. PREVI 
	

LOCATAR, 

Viceprima r 

Director Exec 
Nicolae Pascu Nicola Toma 

Intreprinderefindividual ă  , 

  

  

Vizat pentru legalitate, 
Directia Contencios 

Juriclic 

Şef Serviciu Contracte ş i 
Autoriză ri , 

Gheorghei, 'opescu 

2 



tr .4'./.-'/''i' rt'',,
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSII-IUL LCCAI- AX. MUNICIPIULUI CRAIOV,A

HOTARAREA NR. 133

Consiiiul Local al Municipiului Craiova, intrunit in qedinla ordinara din cara c"

3 1 . 0 3  1 0 1 1 :
Avdnd in vedere rapoilr-rl nr.45432120rr intocmit de Directia Eccnot]trc' 'r-

Financiar[, prin care se propune preh-rngirea duratei contractelor de ir-rchiliere avAnd c:t

obiect terenuri din muni"ipi"t Craiova pe care sunt amplasate consti't-tctii pror"izorir' cir

destinalia de spalii 
"o-.riiuie, 

producfie qi plestdri servicii gi rapoartele comisirlor i1e

special i tate aisconsi l iuiui  Local al  Municipiului  craiova nr.50, 5r,52,53 vi  54t l0i  i '

In confonnitate cu prevederile ordonanlei Guvernului nr. 9212003 privrird codiLl

de procedurd fiscalE, repr-rblicatd, aprobata prin Legea nr.I14l2A04' m.dificatei :i

cornpletata gi i-egii nr.21312006 pri,rit-ta finanlele pr-rblice locale, mcdifrcata si

conpiet.ath:
in terneiui

g i  a r t ,61  a l in  2

locald:

ar-r, 3 6 altn.2 1it, c coroborat cu a1in.5 lit. a 9i b, at-t' -15 alin l ' zrrt 1ll

clin Leqea nr. 21512001, repr-rblicatd, priVind adn-rinistratiri pLrbii-:i

rrOrAR.A$TE:

ilil ffi;;;. acestuia in tluttinitiula P

ccnibni-, j.:: i :a;i; Consil:: iu: Local al \funicipiului Craicva nL.l l8 l

rrrrndrrci a fi actualtzat ccnfotrl hotararilor adoptate de Corlsii iLrr r- 'r-,

\ '1 Lrnic i l t  i  u l  Lr i  ( l ra iova.

Art.1" Se aproba prelr-rngirea d.urratei contractelor de inchiriere, avand ca oL'riect t(r| l l lLl l ' l

din rnunicipiul braiova, pe care sunt amplasate constructi i prcviz'otir '  s' ' :I

clestinalia cie spali i .o*.r. iule, ptodr:cfie qi prestlri servicii, pe o petioada iir i

ani, prer,azute in auexa care face parle integrant[ din prezenta irotar'are'

Art,Z. Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cll alte pel'soane iltzice siiLi

. jr_rridice" tEr:d acordul autoritali i  locale, sub sancliunea rezolViri i  de cit 'epi i i

contracteloi. prerrdzute la art. l. fErd sornalie sau pllnet'ea in intarz-ie i'e ;i iiiil

inter\/eli l ia instanlei judecatoreEti (pact cornisorir-r graci i\I). ar-rtoiitatetr lr"c:ria

a'anc1 dreptul ,a i.ruf. cteze terenul inchiliat ?tYp?'de 
in'estitt]tt 

l ':1,1:i::: :' 
' '



hnputernice ş te  Primarul rnunicipiului  Craiova s ă  semneze actele adi -Omaie 

contractele de  inchiriere prev ăzute  la art.1  din  prezenta hot ărare, in orm 

rnodif1cat ă  ş i renegociat ă . 

Pe  data  prezentei  hotărâri, se modific ă  în  mod  corespunz ător lotă râvi 

Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.232/2004,  360/2010 ş i 408,2010 

A r t .6 . Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de  specialitate:  Servciul 

Administratie  Publică  Locală., Directia Econornico —  Financiar ă  i Directi 

Impozite ş i Taxe  vor aduce  la  îndeplinire prevederile  prezentei hot ărari. 

PRE ŞE1 	 TA, 	 CONTR SEN  
SE 

Dorel 	
Nicol 



PRE ED N , 
Dor I b s  

INŢĂ , 
INESCU 

1 

Anex ă  la Hot ă r ă rea nr.133/2011 

Contraetele de inehiriere 
pretungite pentru o perioad ă  de 5 ani 

Nr. Nr.con H.C.L Societate Comercial ă  Obiectul contractului. 
crt. tract A.F, PFI suprafata 

teren ( mp) 
1431 232/ S.C. Nanofilm S.R.L Teren în supr. de 32 mp 
2005 2004 situat în b-dul Tineretului 

2 1571 • 360/ S.C. Escort Comgen Teren în supr. de 20 mp 
2005 2010 S.R.L situat în b-dul Tineretului 

3. 1771 360/ S.C. Unisem S.A Teren în supr. de 20 mp 
2005 2010 Bucuresti situat în b-dul Tineretului 

4. 181/ 408/ S.C. Agro Flor Prod Teren in supr. de 20 mp 
2005 2010 S.R.L situat în 

b-dul Tineretutui 

5. 1 83/ 408 11. Nicola Toma Teren în supr. de 100 mp 
2005 2005 situat in 	bc1.01tenia bl 1 51-1 52 

o 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.  /60.25 / 	/(2,  2016 

Act Adiţional nr.3/2016 
la contractul de inchiriere nr. 183/2005 

intre 
Municipiul Craiova cu sediul 1n Craiova , str.A.I.Cuza nr.7, CIF 4417214 , 

reprezentat prin Primar in calitate de locator pe de o parte ş i 
Nicola Toma intreprindere Individuală  cu sediul social in Craiova, str. 

Traian Gheorghiu, nr. 5, bl. 116B2, sc. 1, ap. 20 cu num ăr de ordine in Registrul 
Comerţului de pe lângă  Tribunalul Dolj F16/617/2004, având cod unic de 
Inrezistrare 22240691. renrezentat ă  nrin aciminictratnr 1■Tipnla Toma, posesor a CI 

n calitate de locatar, pe 

in temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a ş i b, art.45 alin.3, art.123 
ş i art.61 alin.2 din Legea 215/2001, republicat ă  privind Administraţia publică  locală . 

in baza Hotărarii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 90/2016 s-a 
incheiat prezentul act adi ţional la contractul de 1nchiriere nr. 183/2005 cu 
modificările ş i completările ulterioare, astfel: 

Art.l. Se completează  art.2 din contractul de Inchiriere nr.183/2005, astfel: 
„Se prelunge şte durata contractului de Inchiriere nr.183/2005 pân ă  la 

31.08.2024. 
Art.2. Celelalte articole ale contractului de Inchiriere nr.183/2005 r ămân 

neschimbate. 
Art.3. Prezentul act adi ţional modifică  ş i completează  prevederile contractului 

de inchiriere nr.183/2005, devenind parte integrant ă  a acestuia şi se incheie in două  
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

LOCATAR, 
NICOLA TOMA 

intreprindere Individua 

A 	 Vizat 
Directorcttiv, 	Control Financlar Preventiv 

, 

con. Jur.Cristian nu ţ  Gă lea 	Director Executiv 
Nicolae Pascu 

Sef Se 
Gabriel S 

1 



CG-)N5111L 	AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.90 
-1,7-gken duratei contractelor de Inchiriere avâ.nd ea a‘beet. €erenuri 

muluH. 	icw pe care sunt amplasate construc ţii provizorH, eu destinatia 
infâ  comerciale, produc ţie şi prestă ri servkfi 

ocal  a1 Municipiului Craiova, Intrunit în şedin ţa ordinară  din data de 
2±) .()8.20 - : 

vedere  raportul nr.135499/2016 intocmit de Direc ţia Patrimoniu, prin 
car,- 	prelungirea duratei contractelor de 'inchiriere având ca obiect terenuri 

,:;raiova  pe care sunt amplasate construc ţii provizorii, cu destina ţia de 
coh- : 	prod.ucţie ş i prestări servicii; 

rmitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  
ş i completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finantele 

Titlului II, Capitolul I, art.555,. Titlului IX, Capitolul V, art.1809-1810, 
din  Codul CiVil;. 
I art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a ş i b, art. 45 alin.3„ art. 123, 

art. 6 I , 	art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001., republicat ă, privind 
adm.mis .ix 	local ă ; 

HOTĂRĂŞTE: 

prelungirea duratei .  contractelor de inchiriere, a.vând ca object terenuri 
rtatea  municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construc ţii provizorii, 

.,stinaţia de spaţ.ii comerciale, produc ţie ş i prestări servicii, prev ăzute 1n 
cue face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre, pân ă  la data de 

2024. 
terenurilor identificate la art.1 din prezenta hot ărâre se stabile şte 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Crffiova nr.395/2015 
la aprobarea impozitelor ş i taxelor locale, pentru anul 2016, urmând a 

a.tă  anuaI conform hot ărâri1or de consiliu adoptate1n a.cest sens. 
-rnice ş te Primarul Municipiului Craiova s ă  sernneze actele adi ţ ionale de 

icare a  contractelor de inchiriere identificate la art.1 din prezenta hot ărke. 
Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu ş i Directia Impozite ş i Taxe 
la, indeplinire prevederile prezentei hot ărki. 

CONTRA. 
PT. SE 



PREŞE 
M 

ANEXA AH TĂRÂREA NR.90/2016 

pe.ntr suprafe ţe de teren proprietatea rnunidpiului 
Craioa 9 Ctjtit 23npasate construc ţii provizorii (ehioşeuri) eu destinatia de 
spau 	 - ithcductie ş i prestă ri servicii, propuse pentru pre!ungire pân" la 

data de 31.08.2024 

- 	 (.:2012traCt Nr. 
Contraet 
înehirier 

e 

Zona de amplasament Suprafa ţă  
teren 
-  mp- 

1. S  C.  L'.;/'--  .---.  :: , 1-.' '7 COM 262/2013 Cartier Craiovi ţa Nouă, Bl 65A2, sc. 2 46,83 

, 	2, 01-IFfis,  :-:  iRIN GABRIEL 263/2013 Cartier Craiovi ţa Nouă-zona Big Nou 154 
3'   S  C. C.,' 	, 'S Ţ ,I -V S.R.L 264/2013 

266/2013 
Cartier Craiovi ţa Nouă -piaţa Orizont 
Str. Popoveni, nr. 3B 

30 
106,66 Q (-. V-).  ' 	:-: R C01\4 

:'') . 	._ 	, 	_ 	 ., 	, 	 , - '" 	' ,' 	 - 	- 	----'A -P GOLD 267/2013 Str. Dezrobirii, nr. 94 94 

' " 7--  C'01A 173/2005 Bld.Oltenia, zona b1.155 56 

• 

i 

-1\v,c05 	(-',/i6,. 
FT,ZIC,Ă, 

183/2005 Bld.Oltenia, zona b1.151-152 100 

i 
i 

z (s 	i-  ,  : , 	; 	 , ' -_',IVLA,. 
OP'r 	i 5, -.), .1.- 

43N/2012 cartier Craiovi ţa Nouă  — zona Piata 
Orizont 

10 

,   C. ! '.„:. ' 	.::'1,OR COM 42N/2012 cartier S ărari — str. Heari Coandă  34 

1 	, 	10 `,:-.: C 	1_,!-- :-- 	if .4, P, S  .  R. L. 411\1/2012 str. Calea Bucuresti '') 
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