
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pro M 
și D S.R.L. 

 
 

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

27.06.2019; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.102102/2019, rapoartele nr.105370/2019 al 

Direcţiei Patrimoniu şi nr.105676/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pro M și D S.R.L.; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, 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, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere 
nr.27/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară 
în construcţia cu destinaţia de fast food, amplasată pe terenul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 16,00 mp., situat în bulevardul 1 Mai, 
zona Spitalului nr.1. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.174/2004 referitoare la aprobarea contractului de 
asociere  între Municipiul Craiova şi .S.C “PRO M şi D” S.R.L. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pro M și D S.R.L. 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.102102/05.06.2019                          
                                                                                                              
                                                
                                            
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere  
nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M&D S.R.L. 
 
  
 Între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M&D S.R.L. este în derulare contractul de asociere 
nr.27/01.07.2004, ce are ca obiect ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în 
construcţia cu destinaţia de Fast Food, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 16,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj, 
contract încheiat pentru o perioadă de 15 ani, începând de la 01.07.2004 până la 30.06.2019. 
 Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Craiova S.C. Pro M&D S.R.L. solicită 
prelungirea duratei contractului de asociere. 
 Menţionăm că pe perioada celor 15 ani de contract, asociatul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, prin achitarea la timp a sumelor comunicate, fiind bun platnic, neînregistrând 
restanţe la plata acestora sau a celorlalte creanţe datorate bugetului local. 
 Având în vedere cele relatate, potrivit Cap.VIII, Art.13. din contractul de asociere, precum 
şi, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.115, alin.1, 
lit.b şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, este 
necesar şi oportun promovarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M&D  S.R.L. 

 
  
                                  Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                           Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                          
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         Se aprobă, 
Nr.105370/11.06.2019                                                                                    PRIMAR, 
                                                                                                                      Mihail GENOIU 

 
 
 
 

      RAPORT 
         privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între 
Municipiul Craiova şi  S.C. Pro M şi D S.R.L. 
 
 
 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.130/29.04.2004 s-a aprobat 
asocierea cu S.C. Pro M şi D S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii ce se va desfăşura 
în construcţia cu destinaţia de fast food, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 16,00 mp, situat în Bulevardul 1 Mai, zona Spital 1, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.344/2003. Prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.174/27.05.2004 s-a aprobat contractul de asociere nr.27/01.06.2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pro M şi D S.R.L. având ca obiect 
exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de fast food, 
amplasată pe terenul menţionat mai sus, contract  încheiat pe o perioadă de 15 ani. Ulterior, prin 
Actul Adiţional nr.8/2012 s-a modificat CAP. I - Părţile Contractante – Consiliul Local al 
Municipiului Craiova cu Municipiul Craiova. 
 Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a 
obligat să plătească autorităţii locale un procent de 2,0 % din totalul încasărilor anuale (cifra de 
afaceri) dar nu mai puţin de o anumită sumă minimă calculată în funcţie de reglementările în 
vigoare, actualizându-se cu indicele preţurilor de consum din anul anterior pentru anul în curs.  
 Suma anuală minimă trebuie achitată în mod obligatoriu către autoritatea locală chiar dacă 
rezultatele financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei 
de 2,0 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 
 Contractul de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M şi 
D S.R.L. va înceta prin ajungere la termen la 30.06.2019.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.43750/04.03.2019, dl. 
Pîslaru Mădălin, în calitate de administrator al S.C. Pro M şi D S.R.L. solicită prelungirea 
contractului de asociere, depunând în acest sens următoarele documente: copia C.I., Certificatul de 
Înregistrare al S.C. Pro M şi D S.R.L., Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului 
Comerţului, Certificat de atestare fiscală de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, Autorizaţia de 
construire, fotografii construcţie, contractul de asociere.                                                                                                                                                                                                          
 Menţionăm că pe parcursul derulării contractului de asociere S.C. Pro M şi D S.R.L. şi-a 
îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul de asociere, achitând la timp sumele comunicate 
şi datorate autorităţii locale. În urma regularizării situaţiilor financiar contabile anuale, prin 



 

aplicarea procentului de 2,0 % asupra cifrei de afaceri, sumele cuvenite Municipiului Craiova au 
fost mai mari decât sumele minime anuale obligatorii de plată, astfel că încasările la bugetul local 
au crescut.  
 Prin asocierea Municipiului Craiova cu S.C. Pro M şi D S.R.L. se va crea în continuare 
posibilitatea realizării unor venituri sigure pentru bugetul local.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit art.13. din contractul de asociere 
nr.27/01.07.2004, şi în conformitate cu art.36, alin.1, alin.2 lit. c şi e coroborat cu alin 7, lit. a din 
Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre analiză şi 
aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004 

încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M şi D S.R.L., având ca obiect exploatarea în 
comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de fast food, amplasată pe 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova în suprafaţă de 16,00 mp, situat în 
Craiova, Bulevardul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj; 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 
asociere nr.27/01.07.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Pro M şi D S.R.L. 

− Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.174/27.05.2004. 

 
  
                       Director Executiv,                                                   Şef Serviciu,           
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                         Madlen Anca Voicinovschi 
                                                                                                
     
   
 
 
 
 
            
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.105676/11.06.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Expunerea de motive nr.102102/05.06.2019, 
− Raportul nr.105370/11.06.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 
− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.130/2004, respectiv 

nr.174/2004 şi Contractul de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Pro M şi D S.R.L., însoţit de actele adiţionale de modificare; 

 -  Conform potrivit art.13 din Contractul de asociere nr.27/01.07.2004, cu art.36, alin.1, 
alin.2 lit. c şi e coroborat cu alin 7, lit. a din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administratia publica locala, 
 Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere 

nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M şi D S.R.L., 
având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia 
cu destinaţia de fast food, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova în suprafaţă de 16,00 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 
Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj; 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.27/01.07.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. 
Pro M şi D S.R.L. 

−  Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.174/27.05.2004. 

 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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Subscrisa SC PRO M SI D SRL, cu sediul in Craiova, str. Giuseppe Verdi, nr. 19, având 

16/1457/2003, prin reprezentantul s ău legal dl PISlaru M ă d ă lin, identificat 

cu Cl seh NP "in calitate de administrator, v ă  solicit ă m 

prelungirea contractuiul de asociere nr. 27/01.07.2004, conform Hot ă rârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.846/2013 modificat ă  prin Hot ă rkea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.158/2014, privind aprobarea „Regulamentului local referitor la conditiile de 

amplasare a constructiilor cu caracter provizoriu pentru desf ăş urarea activita ţ ilor de comer ţ  
stradal, pe raza Municipiului Craiova". 

Mention ă m că  au fost respectate întru totul condi ţ iile specificate in regulamentul 

mai sus men ţ ionatsi ata şă m copiile documentelor aferente contractului de asociere: 

-contract de asociere, 

-autoriza ţ ie de construire, 

-comunic ă rile Inspectoratului Teritorial în Construc ţ ii Dolj, 

-procesul verbal de recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor, 

-cerificat de inregistrare, copie Cl. 

41}L iţ+ 

Data 	 Semnal 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

/os-, 



PRImĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nre 	 (:) .  2004 

CAP. I - Părţile contractante 
Consiliu)„ Local al Municiplului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, 

reprezentat prin domnul Primar ing. Vasile BULUCEA 

şi 
S.C. "PRO M&D" S.R.L., cu sediul in Craiova, 

ap.27, inmatrieulată  la Oficiul Registrului Comer ţului sub m-. J16/145712003, având cod unic 
deffiregistrare 15780923, reprezentat ă  legal prin manager PiSLARU MĂDĂLN, domiciliat in 

■ utu1 3 	1 ]XJ VJXJ 	 i t 	 111.1. 

BANCA ŢIRIAC — Sucursala Craiova. 

CAP. LI — Obiectul contractului 
Art. I. Obiectul contractului îl constituie exploatarea in comun a activit ăţii ce se va 

desfăşura in construcţia cu destinaţia de FAST FOOD, amplasată  pe terenul apartinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafara de 16,00 mp, situat 1n bulevardul 
1 Mai, zona Spital 1, jud. Dolj. 

Terenul este identificat prin PUD aprobat prin HCL nr. 344/17.11.2003, care constituie 
parte integrant ă  a prezentului contract de asociere. 

CAP. III — Durata contractulul 
Art. 2. Prezentul contract de asociere se incheie pentru o perioad ă  cie 15 ani şi produce 

efecte incepând cu data semn ării lui de c ătre părţi. 

CAP. IV - Contributia p ărtilor 
Art. 3. Consiliul Local al Muuicipiului Craiova contribuie eu terenul in suprafa ţă  de 

16,00 mp, identificat conform art. 1, evaluat la valoarea de 20.169.000 lei, conform raportului 
de expertiză." şi evaluare. 

Art. 4. S.C. "PRO M&D" S.R.L. contribuie la asociere cu construc ţia şi dotările 
necesare, in valoare de 227.556.000 lei, pe care le va exploata ş i intreţine pe cheltuială  proprie 
pe toată  durata contractului. 

CAP. V — Drepturile părtilor 
Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Craiova are unnă toarele drepturi: 

5.1 Să  uunărească  respectarea destina ţiei terenului pentru realizarea obiectului asocierii. 



5'2 sd urmdreascd reahzarca obiectului prezenfului contrac t, prevdntt la art.I, conforrndocurnentatiei tehnice, care std labazaeliberarii autanzalieide construcfie.
53 sa desemneze un reprezentant al autoritdfii locale in vederea urrndririi modului der eahzare a contractului.
5'4 sa solicite gi sd verifice, prin reprezentantul desemnat in vederea urrn5ririi modului deteahzare a contractului, documentele financiar-contabile cu privire la totalul incasdrilor anualefdrd TVA.
5'5 sd primeasci procentul de 2,0 o/o dtatotalul incas5rilor anuale IErd rvA, d.ar nu maipufin de l'010'000 lei4und in anul 2aa4,sumi se se,va achita ruour, p&nd cel mai t'rziu pedata de 20 a lunii urmitoare cerei pentru care se face prata.
5'6 sd recupereze de la s'c' '?RO M&D" s.R.L- contravaloarea plafii achitate experfuluipenhu stabilirea valorii de circulalie a tereuului in sumd de 2.500.000lei.
Art 6. S.C_ ,pRO M&D- S.R.L are urmdtoarele drepturi:
6'r sE exploateze, nemijlocit, bunurile ce fac obiectul prezentului contract de asociere.6'2 sn arhinistreze gi sd coordoneze, autonom, activitatea comerciald gi sd ia mdsurile cese impun pentru cregterea cifrei de afaceri.
6.3 Sd solicite autoritdfi locale avizegi acorduri

contractului de asociere.

7.2 Sd" garanteze asociatul
prezentului contract.

necesare bunei administriri a obiecfului

pentru orice evic$iune privind terenur ce face obiectur

CAP. VI - Obtigafiile pirfitor
Art 7' obliga{iile consiliurui Locsr ar Municipiurui craiova:
7.1 sd pund ra dispozifia s.c. '?Ro M&D,' s.R.L terenul ce facecontract. obiectul prezentului

Art B. Obligasiite S.C. ,,pROM&D,,,S.A.i...

8'1 sd obfine pe cheltuiala proprie toate avizele, acordurile gi autorizaliile necesareexecutdrii lucrdrilor penku realizarea investiliei.
&2 sd pdstreze destinafia terenului a$a cum a fost aprobatd prin hotdrdrile consiliuluiLacalal Municipiului craiovanr.344l2aa4, n2n004 gi prin cu 36g6/og.l2.2aa3.
8'3 sd achite hmar un procent de 2,a % drntotalul incasdrilor anuale fird rvA , renlizslsla obiectivr'rl prevdzut in contract la art. 1, dar nu mai pu{in de 1.010.000 leillund in anul 2aa4.8'4 sa puni la dispozilia reprezentanfului desemnat d.e autoritatea locald fn vedereaurrndririi modului de derulare a prezenfului contract, documentele necesare determindriicorecte a cotei din totalul incasirilor lunare fdrd rvA, cuvenitd consiliului Local alMunicipiului Craiova.
8'5 s[ pldteascd contravaloarea expertizei prin care s-a stabilit valoarea de circula]ie aterenului ce constituie obiectul contractului de asociere in contul nr. 245ft220 deschis IaTrezoreria craiova in maxim 30 de zile de la datasemndrii contractului intre pa4i.
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CAP. VU - Modaliti$i de plati

Art. 9. Procentul din totalul incasdrilor anuale ffird TVA realizate de S.C. "PRO M&D"

S.R.L, sau suma minimd de platd cuvenitd Consiliului Local al Municipiului Craiova,

prev[zut6 la art. 5.5, se achiti in contul w. 21220230 deschis la Trezoreria Municipiului

Craiova.
Art. 10. Pentru anii urmdtori, suma minime de platd prevdzutd la art. 5.5 se va stabili,

prin act adifioqal, in funclie de reglementdrile in vigoare, actualizat[ in func;fie de evolu]ia

indicelui prefurilor de consum.
Art. 11. Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova,

reprezentdndz % din totalul incasdrilor anuale frrd TVA, reahzste la obiectivul prev6zut in

contract la art. 1, se efecfueazdpdndla data de 31 martie a anului urmdtor pentru anul incheiat,

pebaza situaliilor financiar contabile ce se vor depune la Primdria Craiova pdnd la aceeagi

datd.
Art. tr2. in caz de neachitare la termen a sumelor prevdzute la art. 5.5, se vor percepe

dobffnzi calculate conforrn legisla{iei in vigoare la data pld}ii.

CAP. \ruII - Modificarea,lncetarea gi rezilierea contractului de assciere

^A.rt. 13. Prezentul contract de asociere se poate comptreta sau modiflca numai prin

acordul scris al pdrfilor.
Art. tr4. Nici una din pdrfile semnatare ale prezentului contract de asociere nu va cesiona

drepturile gi/sau obtigaliile sale unei terli pdrfi, frrd acordul scris al celeilalte plrli din acest

contract.
Art, 15. Contractul de asociere ?nceteazdin urrndtoarele situa{ii:
. prin ajungerea la terrnenul pentru caf,e a fost incheiat;
e inainte de ajungerca la terrnen, uurnai prin acordul scris al pdrfilor, cu o notificare

prealabild de 30 de zile, transmisd celeilalte parli;
e in cazul incetdrii activitdlii S.C. "FRO M&D" S.R.L, prin trichidare, situalie in care se

depune o notificare la Consiliul Local, in temen de 30 de zile de la declangarea st[rii de fapt,

sau de la data constatirii stErii de insolvabilitate;
o in cazul nerealizdrii investitiei ce f,ace obiectul contractului, la ter,menele stabifite prin

acesta.
Ant, n5, in cazul nerealiz6rii investiliei in tennenul prevdzut in autorizalia de construire,

asocierea inceteazi de drept, situalie in care S.C. "PRO M&D" S.R.L va pldti autorit6,tii locale

o sumd echivalentd cu taxa pentru ocuparea domeniului public al municipiului,

corespunzdtoare perioadei de intflrziere.
Art. 17. Rezilierea contractului opereazd de plin drept in aaz de neplat[ a trei rate

consecutive, reprezentdnd surna minimd de platd prevdzutd la art.5.5 sau dacd se procedeazd la

schimbarea destinafiei construcliei ce face obiectul contractulu.i de asociere, fEri acordul

Consiliului Local al Municipiului Craiova.



Art. 18. Rezilierea contractului pentru nerespectarea obliga ţiilor contractuale atrage plata 
de daune interese. 

CAP. IX — Forţa majoră . 
Art. 19. Nici una dintre p ărţile semnatare ale prezentului contract de asociere nu va fi 

răspunzătoare pentru neexecutarea in termen şi/sau in mod corespunz ător, total sau par ţial a 
oricăreia dintre obligaţiuni ce îi revin în baza prezentului contract, dac ă  neexecutarea 
obligaţiunilor respective a fost cauzat ă  de un eveniment imprevizibil la data incheierii 
contractului, ale c ărui consecinţe sunt de neinl ăturat de c ătre partea ce îl invoc ă  (război, 
calamităţi naturale etc.). 

Art. 20. Partea care invoc ă  forţa majoră  va notifica celeilalte p ărţi, atât apari ţia cât şi 
incetarea evenimentului în termen de maxim 15 zile. Lipsa notific ărfi evenimentului decade 
partea care invoc ă  forţa majoră  din dreptul de a fi exonerat ă  de răspundere. 

Cap. X — Litigii 
Art. 21. Litigiile apărute intre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. "PRO 

M&D'' S.R.L. în legătură  cu derularea prezentului contract de asociere se vor rezolva pe cale 
amiabilă . 

Art. 22. in cazul în care litigiile nu vor fi rezolvate pe cale amiabil ă , acestea vor fi de 
competenţa instanţelor judecătore şti din localitatea în care se afi ă  sediul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

CAP. XI — Dispoziţli finale 
Art. 23. Asupra bunurilor şi valorilor ce reprezint ă  contribuţia fiecărei părţi la realizarea 

asocierii ce face obiectul prezentului contract, asocia ţii işi păstrează  dreptul de proprietate. 
Art. 24. Prezentul contract de asociere a fost incheiat în 3 (trei) exemplare originale. 
ANEXE: 

(\knexa 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 344/2004; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2004; 
Plan Urbanistic de Detaliu; 

Certificat de Urbanism nr. 3696/2004. 
f 	,y 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 130 

Consiliul Local al Mrnicipiu1ui Craiova, Intrunit în şedinţa ordinară  din data de 

29.04,2004; 
Având in vedere referatul nr. 25061/2004 intocmit de Direc ţia Urbanism prin 

care se propune asocierea cu S.C."PRO M şi D" S.R.L.. in vederea desfăşurării 

activităţii de FAST FOOD în construc ţia cu caracter provizoriu din B-dul 1 Mai, zona 

Spital 1, conform H.C.L. nr. 344/2003. 

in temeiul art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publică  

HOTĂ R  .  ŞTE 

Art.l. Se aprobă  asocierea cu S.C. " 	M şi  1• " S.R.L. Crai4va în vederea 

exploatării în comun a activităţii ce se va desfăşura în construc ţia cu destinaţia 

de FAST FOOD amplasată  pe terenul apar ţinând domeniului public al , 

municipiului, în suprafaţă  de 16,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 1, 

conform H.C.L. nr.344/2003. 

Art.2. Se imputemice şte Primarul s ă  negocieze contractul de asociere cu S.C."PRO M 

şi D" S.R.L care va fi supus aprobării Consilittlui Local al Municipiului 

Craiova, 

Art.3.Direc ţia Administraţie Publică  Locală, Direcţia Urbanism şi Direcţia 

Economico-Financiară  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.174 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit 'in şedinţa ordinară  din data de 
27.05.2004; 

Având in vedere referatul nr.28042/2004 al Direc ţiei Economico-Financiare 
prin care se propune aprobarea contractului de asociere cu .S.0 "PRO M şi D'' S.R.L., 
potrivit H.C.L. nr.130/2004; 

in temeiul art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legca nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă  contractul de asociere cu S.C. "PRO M şi D" S.R.L. ce are ca obiect 
exploatarea î comun a activit ăţii ce se va desfăşura în construc ţia cu 
destinaţia de FAST FOOD, conform H.C.L. nr.130/2004, prevăzut 'in anexa 
care face parte integrant ă  din prezenta hotărke. 

2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze contractul de 
asociere aprobat în condi ţiile art.l. 

,3. Direcţia Administraţie Publică  Locală  şi Compartimentul Contracte economice 
vor aducc la indcplinire prevederile prezentci hot ărâri. 

1 
y 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmipă4r,e3Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.  2  	 -2019 

ACT ADITIONAL Nr.151 2019 
la contractul de asociere nr.27/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul in str.A.I.Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, reprezentat prin 

Primar, pe de o parte ş i 
S.C. PRO M & D S.R.L. cu sediul social î 

ap.27, reprezentat ă  prin manager Pîslaru M ădălin, 
e de altă  parte. 

In contormitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.27/2004, ţinând cont 
de dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice 
locale cu modific ările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art. 1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru perioada 01.01.2019 — 30.06.2019 prev ăzută  la art. 5.5 

şi art. 8.3 din contractul de asociere nr.27/2004, a şa cum a fost modificată  succesiv prin acte adi ţionale 
anterioare, este de 1.131,00/an. 

Art.2  
Se menţine termenul de plat ă  a sumei minime obligatorii aşa cum a fost prev ăzute in actul 

adiţional nr.3/2007 respectiv, 31 martie 2019 pentru rata I (sem.I). 
Art.3  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.27/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a î heiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 1  1 

contractant ă  şi produce efecte ince n cu 01.01.2019. 
 

— 

MUNIC---  " --7 A 	 S.C. PRO M & D S.R.L. 
'‘.------7 J 	 Manager 

MIS 	 rislaru Măd 

{l
k Direc ţia P rimo 

Directo 	ecut 
Cristian on , GÂ 

Şef Serviciu, 
Madlen Anca VOICINO SCHI i i,  Vizat pentru egalitate, 

Direc ţia J ridică , 
Cons. Jur. Nicoleia BEDELICI 

V  

Vizat, 
Control Financiar 	vpieuntL  icvnA, 

Direc ţia Economico  -  Financiară  
insp. Simona Crenguţa 

RUGE  411 ' 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRI1VL‘.RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ă rire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.  /.2417  /   3, (1   2018 

ACT ADIŢIONAL Nr.14/ 2018 
la contractul de asociere nr.27/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în str.A.I.Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, reprezentat prin 
pe de o parte ş i 
S.C. PRO M & D S.R.L. cu sediul social in 

7 rpnrp7pntat ă  nrin 1112,1 "Pr Pî,laru Mădălin, dc 

111 l.A.)111l/111111.0.1.L. \..11 al 1. 1_3 Ll/loborat cu art.10 din contractul de asociere nr.27/2004, ţinând cont de 
dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice 
locale cu modific ările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art. 1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2018 prevăzută  la art. 5.5 şi art. 8.3 din contractul de 

asociere nr.27/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 2.189,00 
lei/an. 

Art.2  
Se men ţ in termenele de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute in actul adi ţional 

nr.3/2007 respectiv, 31 martie 2018 pentru rata I (sem.I) şi 30 septembrie 2018 pentru rata II (sem.II). 
rt.3  

Celelalte articole ale contractului de asociere nr.27/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4 

aL.:1 adi ţ ional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă  
şi produce efecte incepand cu 01.01.2018. 

Director P: 
Dilectui f 

Cristian ton 
Vizat, 

controi Financiar Preventiv 
Direc ţia Economico-Financiară  

Expert, 
Sabina SMA 

■ 

MI S.C. PRO M & D S.R.L. 
Manager 

rislarr - 

Vizat pentru legalitate, 	 Ou ţântro( OrianelaY r;r1Werig■—.  ="&" (7 
Qj 

Direc ţia Juridică , 
cons.jur.Lorena Raluia STANCIU 	 - 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.   4:/.4973 , 09 , 2017  

ACT ADITIONAL Nr.13/ 2017 
la contractul de asociere nr.27101.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediu în str.A.I.Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, reprezentat 

prin Primar, pe de o parte ş i 
S.C. PRO M & D S.R.L. cu sediul social în Craiova, 

sc.1, ap.27, reprezentat ă  prin manager Pislaru Mădălin, dom 
pe de altă  parte. 

In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.27/2004, ţinând 

cont de dispozi ţiile art.136 alin.1 şi art.141 din 0.G.92/2003 privind Codul de procedur ă  fiscal ă , cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele 

publice locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art. 1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2017 prev ăzută  la art. 5.5 ş i art. 8.3 din contractul 

de asociere nr.27/2004, a şa cum a fost modificată  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 

2.119.00 lei/an. 
Art.2  
Se menţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii aşa cum au fost prev ăzute în actul 

adiţional nr.3/2007 respectiv, 31 martie 2017 pentru rata I (sem.I) ş i 30 septembrie 2017 pentru rata 

II (sem.II) 
Art.3  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.27/2004 r ărnân neschimbate. 

Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractant ă  ş i produce efecte incepand cu 01.01.2017. 

RAIOVA 
	

S.C. PRO M & D S.R.L. 
Manager 

MI 	OIU 
	

Pislaru Măd 

Director Pati 
Director EN 

c.j.Cristian Ion 

Vizat 
Control Financiar Preventiv 

Director Executiv, 
Lucia ŞTEFAN 

ic2zV 



S.C. PRO M & D S.R.L. 
Manager 

Pislaru Mădăh 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

LIA OL( 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi economici 
Nr.93,1-.--r-I25--_ ,(:) 2  0 16 

ACT ADITIONAL Nr.12/ 2016 
la contractul de asociere nr.27/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în str.A.I.Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, reprezentat 

prin Primar, pe de o parte ş i 
"RO M & D S.R.L. cu sediul social în Craiova, 

:•eprezentat ă  prin manager Pislaru Mădălin, don 
pe de altă  parte. 

in conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.2712004, ţinând 

cont de dispozi ţiile art.136 alin.1 şi art.141 din 0.G.92/2003 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 

modificările ş i complefările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele 

publice locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art. 1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2016 prev ăzută  la art. 5.5 ş i art. 8.3 din contractul 

de asociere nr.27/2004, a şa cum a fost modificată  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 

2.130,00 lei/an. 
Art.2  
Se menţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute 'in actul 

adiţional nr.3/2007 respectiv, 31 martie 2016 pentru rata I (sem.I) ş i 30 septembrie 2016 pentru rata 

II (sem.II) 
Art.3  
Celălalte articole ale contractului de asociere nr.27/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă  si produce efecte incepand cu 01.01.2016. 

Vizat 
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Director E: 	,Ţ , 	 Director Executiv, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Economico — Financiară  
Serviciul Contracte şi Autorizări 
Nr.   /5/,/2. O.   2012 

ACT ADIŢIONAL Nr. 8 / 2012 
la contractul de asociere nr. 27/01.07.2004 

in confortnitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractul de asociere 
nr. 27/2004 ş i ţinând cont de dispozi ţiile art. 136 alin. 1 ş i art. 141 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedur ă  fiscală, cu modific ările şi completările ulterioare, 
coroborate cu Legea nr. 273129.06.2006 privind finan ţele publice locale cu 
modificările şi complefările ulterioare s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

Art. 1  Se inlocuie şte în CAP. I — P ărţile Contractante — „Consiliul Local al 
Municipiului Craiova" cu „Municipiul Craiova", şi va avea următoarea formulare „ 

„Municipiul Craiova cu sediul în str. A.I. Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, 
reprezentat prin Primar, pe de o parte şi 

S.C. „PRO,M & D " S.R.L. cu sediul social in 
Iru tviaaann, aomicniat 
)e de altă  parte", 

Art.2  Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2012 prev ăzută  la art. 5.5 
şi art. 8.3 din contractul de asociere, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte 
adiţionale anterioare, este de 2001,0 lei/an. 

Art.3 Se menţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost 
prevăzute in actul adi ţional nr. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata I(sem I) şi 30 
septembrie pentru rata II(sem. II) 

Art. 4  Suma minimă  de plată  obligatorie stabilit ă  prin contractul de asociere, 
aşa cum a fost modificată  prin actele adi ţionale care fac parte integranta din acesta, 
constituie creanţă  bugetară  certă, lichidă  şi exigibilă  provenită  dintr-un raport juridic 
contractual, iar in cazul neachit ării acesteia la termenele stabilite la art.3 de mai sus 
deN74ne titlu executoriu care se transmite la Direc ţia de Impozite şi Taxe în vederea 
executării silite a asociatului în condi ţiile prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscal ă, republicată, cu modific ările ş i completările ulterioare. 



Art.5  Prezentul act adi ţional s-a Incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
	

S.C. PRO M&D S.R.L. 

1VIanager 
PRI1Vb 	 Director Executiv 	Pislaru M ădă lin 

Antonie S 	 Nicolae PASC U 

Vizat pentru legalitate, 	Şef Serviciu7  
Direcţia Juridică 	Pon~§, GhPn/rohd,  

c.j. 



PRIMĂRIA MUNICIPILUI CRAIOVA 
Directia Economico - Financiar ă  
	/ 	2007 

ACT ADIŢIONAL NR. 3/2007 
la contractul de asociere nr. 27/01.07.2004 

intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. A. I. Cuza nr. 7, 

reprezentat prin Primax ec. Antonie Solomon pe de o parte, şi, 
e "PRO M&D S.R.L.cu sediul in 	 ,bloc 

eprezentată  prin manager PISLARU MĂDĂLIN,domiciliat 'in 
de altă  parte, in baza art. 10 din 

contractul de asociere nr. 27/2004 aprobat prin H.C.L. 174/2004, s-a incheiat prezentul 
act adiţional. 

* 	* 

Art. 1.  Suma minimâ de plată  obligatofie pentru anul 2007 prevăzută  la art..5.5 şi 
8.3 din contractul de asociere,a şa cum a fost modificat ă  prin Actul adiţional nr.1/2004 
este de 1510 lei/an. 

Art. 2.  Având in vedere art.260 din Codul Fiscal,a şa cum a fost modificat şi 
completat prin Legea 343/2006,plata sumelor reprezentând venituri ale bugetului local se 
va face 'in două  rate egale,astfel: 

-rata I 'in sumă  de 755 lei,până  la 31.03.2007 
-rata 11 în sumă  de 755 lei,pâtiă  la 30.09.2007. 

Art. 3.  Se reformuleaz ă, art. 17 din contractul de asociere a şa cum a fost modificat 
prin Actul adiţional nr.2/2006,astfel: 

„Rezilierea contractului de asociere opereaz ă  de plin drept 'in cazul intârzierii la 
plata unei rate o perioad ă  mai mare de 90 zile,precum şi îi cazul schimbării de către 
asociat a destinaţiei construcţiei aprobată  prin Hotărârea Consiliului Local nr.344/2003. 

Art. 4.  Prezentul aet adi ţional a-a incheiat 'in 2(două) exemplare,câte unul pentru 
fiecar Ă- 	nroduce efecte incepând cu ann172007. 

PRIT 	ii. CIPIULUI CRAIOVA,, ` 	 S.C. "PRO M&D" S.R.L. 
) 1NAA'4,/  

Secretari 	 Manager 
Ec. Ni 	 Pislaru Mădălfii 

/1„1  

■ 

D 
Director Executiv 	 , 	 P 2,. i? L 

if 	
7,,,, ° , 

Ec. Nicolae Pascu L 	 .1-4 7: 71;t80°::::  
Direcţia Contecios Juri ie 
Vizat pen~ e 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA//  
Nr.  75946  din (47, 0 ,C  

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 

Nr. 	din 	0.C,  4)4 
IVIUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR L1A OLGU ŢA VASILESCU 
PENTRU S.C. PRO M & D S.R.L.REPREZENTATĂ  PRIN P1SLARU 

Ca urmare a cererii adresate de (1): 	 MĂDĂLIN  
cu 	domiciliul 	(2) Tn judeţul 	Dolj 	, 	Municipiul 	 Craiova 	, 
satul 	sectorul 	, cod poştal 	- 	, Strada 	 22 Decembrie 1989 	 , 
nr. 	21 	, bl, 	C6 	 , 
email 	  

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţii , 
republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

SE AUTORIZEAZ Ă : 
executarea lucrărilor de construire pentru: 

MODERNIZARE SPAŢ IU COMERCIAL CU DESTINAŢIA DE FAST- FOOD CU S=23,20MP 
(Steren=23,20mp; Sc=Sd=23,20mp;Su=21,30mp; funda ţ ii din b.a., structuria- metalică  cu Inchideri 
perimetrale tip sandwich, placate cu materiale ce vor imita lemnul, Invelitare din carton bitumat tip 
solzi) 

Construc‘ţia va respecta planul de situa ţie vizat spre neschimbare ş i va fi modernizată  respectând 
prevederile Regulamentului local, aprobat cu H.C.L. nr.84612013. Construc ţia va avea caracter 
provizoriu ş i va fi amplasată  pe durata contractului de Inchiriere.Construc ţia se va desfiin ţa prin grija 
ş i pe cheltuiala beneficiarului, In termenul precizat pe notific ă'rile primite din partea Prim ăriei 
Municipiului Craiova, fă ră  a solicita despăgubiri. Parcarea/gararea auto, pentru aprovizionare, nu va 
afecta circula ţia rutieră  ş i pietonală  din zonă . Se vor respecta condi ţiile din avize/acorduri ş i 
documentaţia tehnică  In baza căreia se emite autoriza ţia de construire. 

-pe imobilul - teren  si  construcţ ii - situat Tn jude ţul 	Dolj 	, 	Municipiul 	 Craiova 	, 
satul 	 , sectorul 	 Staţia RAT -zona Spital nr.1 	, cod poş tal 	- 	, 
Bulevardul 	 1 Mai 	, nr. 	- 	, bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 

Cartea funciara (4) 	/fişa bunului imobil 	/ nr. cadastral 	 
-lucră ri In valoare (5) de 17500  lei 
-Tn baza documenta ţ iei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut ă ri lucră rilor de construire (D.T.A.C. + 
D.T.O.E.), respectiv desfiin ţarea construc ţiilor (D.T.A.D.) nr. 	25/2014 	din 	 , 
a fost elaborată  de 	 S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 	DOLJ 	 , 	

, 

	

CRAIOVA 	, satul 	 , sectorul 	, cod poştal 	 
Calea 	 Unirii 	, nr. 	196 	, bl. 	, sc. 	, et 	, ap. 
	, respectiv de 	arh. Ştefârţă  Emilian 	-arhitect/conductor arhitect cu drept de 
semnă tură , Tnscris Tri Tabloul Na ţ ional al Arhitec ţ ilor cu nr.  . 	 00090 	, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea ş i exercitarea profesiei de arhitect, 
republicată , aflat Tn eviden ţa Filialei teritoriale 	OLTENIA 	a Ordinului Arhitecţilor din România. 
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUcRARIIon SE FAc unuAronRele pRecIzARI:
A. Documentafia tehnici - D.T. (D.T.A.G. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizati spre neschimbare -, impreuni
cu toate avizele gi acordurile obfinute, precum gi punctul de vedere/actul administrativ al autoritifii
competente pentru protecfia mediului, face parte integranti din prezenta autorizafie.

Nerespectarealntocmaiadocumenta!ieitehnice-D.T.vizatisprenesc|r imbarry
acordurilor oblinute) constituie infrac(iune sau contravenlie, dupd caz, in temeiul prevederilor arl.24 alin. (1),

respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
icatd.

ncon fo rm i ta tecup reveder i | ea r t . 7a | i n . (15 ) - (15^1 )d inLegeanr .50 .1991s i cu@
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte

publice gi private asupra mediului, in situa{ia in care in timpul executirii lucrdrilor gi numai tn perioada de
a autorizatiei de construire survin modificiri de temi privind lucririle de construclii autorizate,

conduc la necesitatea modificirii acestora. titularul are de a solicita o noui au de construire.

B. Titularul autoriza{iei este obligat:
1. sd anun{e data inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea ingtiintdrii conform formularului anexat
autoriza{iei(formularul-model F.13) la autoritatea administralieipublice locale emitentd a autorizatiei;
2. si anunfe data inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea instiinfdrii conform formularului anexat
autoriza{iei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial in construcfii, impreund cu dovada achitdrii cotei
legale de 0,1 % din valoarea autorizati a lucrdrilor de construclii gi instala{ii aferente acestora;
3. si anunle data finalizdrii lucririlor autorizate, prin trimiterea ingtiintirii conform formularului anexat
autorizaliei(formularul-model F.15)la Inspectoratulteritorialin constructii, odati cu convocarea comisieide
recep!ie;
4. si pistreze pe gantier, in perfectd stare, autoriza{ia de construire gidocumenta{ia tehnicd - D.T.
(D.T,A.C+D.T.O.E,/D.T.A.D.) vizatd spre neschimbare, impreuni cu ProiectulTehnic - P. Th gi detaliile de
execu{ie pentru realizarea lucririlor de construc{ii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de
control, potrivit legii, pe toati durata executirii lucririlor:
5. in cazulin care, pe parcursul executdrii lucririlor, se descoperd vestigiiarheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundalii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), si
sisteze executarea lucrdrilor,isd ia misuri de pazd gi de proteclie gi sd anunle imediat emitentul autorizaliei,
precum 9i Direc{ia jude{eanilpentru cultur5, culte 9i patrimoniu;
6. si respecte conditile impuNe de utilizarea gi protejarea domeniului public, precum gide protecfie a
mediului, potrivit normelor g{nerale gi locale;

materialele care nu se pot recupera sau

8' sd desfiinleze construc{iile provizorii de gantier in termen de zile de la terminarea efectivi a lucririlor:
9. la inceperea execuliei lucrdrilor, si monteze la loc vizibil "Panoui'de identificare a investiliei"(vezi anexa
nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuliei lucririlor, si monteze "Placu[a de identiflcare a investitiei";
11. in situafia nefinalizdrii lucrdrilor in termenul prevdzut de autorizalie, sd solicite prelungirea valabilititii
acesteia, cu cel pulin 15 zile lnaintea termenului dg expirare a valabilita{ii autorizaliei de construire/desfiinlare
(inclusiv durata de execu{ie a lucririlor);
12'si prezinte "Certificatul de performanfd energetici a clidirii" la efectuarea recepliei la terminarea lucririlor;
13. si solicite "Autoriza{ia de securitate la incendiu" dupd efectuarea recepfiei la terminarea lucrdrilor sau
inainte de punerea ln functiune a clidirilor pentru care s-a ob[inut "Avizgl de securitate la incendiu";
14, si regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum gicelelalte obligalii de plati ce ii revin,
potrivit l6gii, ca urmare a realizdrii investitiei;
15. se declare construc{iile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, la organele financiare
teritoriale sau la unitd{ile subordonate acestora, dup5 terminarea lor completd gi nu mai tAziu de 15 zile de la
data expiririi termenuluide valabilitate a autorizaliei de construire/desfiinlare (inclusiv durata de execulie a
lucririlor).
C. Durata de execu{ie a lucririlor este de..._1.?. _Lunt calculati de la data lnceperii efective a lucrdrilor
(anun{atd in prealabil), situa{ie in care perioadJ'be vaiabilitate a autorizaliei se extinde pe intreaga duratd de
executie a lucririlor autorizate.

7, sd transporte la .........................i.........N_q..FSJF.g"A.?.11"-1........
valorifica rdmase in urma exdcutdrii lucririlor de constructii:

itttoctvttt---.
Elena Rizqp

\
1
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D. Termenul de valabilitate al autorizatiei este de 
trebuie 1ncepute lucră rilef de execu ţie autorizate. 

PRIMA°  
Lia Olguta( 

* 

-,5-  

12  Luni  de la data emiterii, interv I d/797timp in care /1 

■ R, 
lescu 

ŞEF, 
reanu 

Taxa de auto i are "n i 	 ■ ,6 	lei, a fo,sţ  Mitată  conform 
Chitan ţei nrct 	

-. -  , 1.--, 	----x‹,. din 	  
Prezenta autoriza ţie a fost transmis ă  solicitantului  DIRECT  la data de)9• QYk X T  insoţ ită  del 
exemplar(e) din documenta ţia tehnică  -D.T., Tmpreun ă  cu avizele şi acordurile ob ţinute, vizate spre 
neschimbare. 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucrărilor de construc ţ ii, 
republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

se prelungeş te valabilitatea 
Autoriza ţiei de construire 

de la data de 	 pân ă  la data de 	  

După  această  dată , o nouă  prelungire a valabilita ţii nu este posibil ă , solicitantul urmând să  ob ţ ină , 1n condi ţille 
legii, o altă  autoriza ţie de construire. 

PRIMAR, 	 SECRETAR, 

ARHITECT ŞEF, 

Data prelungirii valabilităţ ii 	  
Achitat taxa de: 	lei, conform Chitan ţei nr. 	  din 
Transmis solicitantului la data de 	 DIRECT  . 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Denumirea lucră rii, descrierea concis ă  a lucră rilor autorizate, precum ş i alte date extrase din 
D.T.A.C./D.T.A.D. 
(4) Se completeaz ă  cu datele extrase din Cartea funciar ă  sau din Fi şa bunului imobil, după  caz 
(5) Valoarea lucră rilor, declarată  de solicitant, inscris ă  in cererea de autorizare, calculat ă  1n funcţie de 
suprafa ţa construită  desfăşurată  a construc ţ iilor ori valoarea lucră rilor de construc ţ ii ş i instalaţ ii aferente din 
avizul general al investi ţ iei 
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. ş i data elaborăni documenta ţiei, precum ş i celelalte elemente de 
identificare. 

ŞEF SERVIC1U 	 INTOCMIT 
Mariana Liliana Fugaru 	 Elena Riz 

AI‘ 
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ROMÂNIA 
JUDEfUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMISIA DE ACORDURI Ş I AVIZE 

AVIZ 

Nr. 	 din  

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGU ŢA VASILESCU PENTRU 

Urmare cererii adresate de 	S.C. PRO M & D S.R.L. REPREZENTAT Ă  PRIN PISLARU MĂDĂLIN 

cu dorrficiliul în jude ţul 
	

Dolj 
	

Municipiul 	 Craiova 

satul 

telefon/fax. 

in vederea 

de Acorduri si Avize se elibereaz ă  urm ătorul: 

AVIZ 
Favorabil 

CU URMATOARELE CONDITII DOCUMENTAŢ IA CONŢ INE TOATE AVIZELE BI ACORDURILE SOLICITATE PRIN 
CERTIFICATUL DE URBANISM 

SI RECOMANDĂRI 	 - se vor respecta condi ţ iile din avizul de amplasament nr. 260000963612014 emis de 
CEZ Distribu ţ ie SA; 
- se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si execu ţ ia 
sistemelor de alimentare cu gaze naturaIe NTPEE-2008, STAS 859111997 si Legea 
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu privire la p ăstrarea zonelor de 
siguran ţa si protecţ ie fata de conducta de gaze naturale; 
- se vor respecta condi ţ iile din avizul tehnic detaliat nr.22712014 emis de Romtelecom; 
- se vor respecta conditiile din avizul emis de SE Craiova II in 08.05.2014; 
- se va respecta legisla ţ ia sanitara in vigoare: Ord. MS nr.97611998, HGR nr.92412005;  

MODERNIZARE SPAŢIU COMERCIAL CU DESTINAŢ IA DE FAST- FOOD CU S=23,20MP - pentru lucră rile 
statie RAT zona Spitalul Nr.1  

situate în jude ţul 	Dolj ,Municipiul Craiova satul 	 sectorul - cod po ştal 	- 	, 

Bulevardul 1 Mai 	 nr. 	- 	bl. 	- 	sc. 	- 	et. 	- 	ap. 

sau identificat prin (1) 

in baza prezentului AVIZ SE POATE emite autoriza ţia de construire. 

BEF SERVICIU, 

Gl3riela Mlena 	 Mariana Lilina Fuaaru 

INT< 

MihaE 

(1) Date de identificare a imobilului ( nr. Car ţ li funciare sau a Fi şei bunului imobil, dupa caz) ş i planurile topografice 

FP-40-02,ver. 02 



Către, 
..I, ■ 1. -, ' ■ 	, ' 	T,NSPE'CTORATUL TERITORIAL t\l" CONSTRUI"TH DOT ..Ţ  

■ ./., , 	, 	. 	, ,,3  
■ 

, 	, 	■ 	.  

COMUNICARE 
--- ■■ --■■ ' 	3,A  	privind Inceperea execu ţiei lucrărilor 

d'V.;0j t,t L-- QAQ .440v4- -P024  'm PQ-0-?A-R 2._1'04 CL-fil:11-  ‘M-512- {---2(4 
-F-1\•FrP"i 	-1 ,0 / 7 ,-8 2 L-- P/2-0 k i ' „,./1--9(~,., r, 	, Subsemnatul(1) 	 ( 	CNP / / -./Z/12/_j_72]  ,( bb /3/ 2/ //Z —_—_----__,..... 5._--- 	i 	

• munici clomiciliu1(2)  
C13 111 judeţul 	  sediu1(2) 	

_ * 	 1 

satal 	 SE 

nr. 	bL  C.7,6 sc. 	 
titular al Autoriza ţiei de ■ 

pentru executarea lucr ăt 
araen.ajări1or(3)  

In valoa.re •e lei. 

Aduc I.a cunoştinţă  
Că  la data de (4)  ,(7 i  s())--"/,/ ora  /f -----  _vor Incepe luerările de constrac ţff autorizate 

pentra imobilul - teren şi / sau construcţii - situat Itn jude ţui 	ba L:1  
rnunicipii4 , 

	  satul 	  sectorui 	 C0772ZMII  

`-) 

LV I PS1'1(H 	4 	- — — -- '9-11-1--  ' kj3  . / cod poştal 	stTada 	 ^ 	 nr. 	bl. 	sc. 	et. 	ap. 	. 
Cartea funciară  , 

Fisa bunului imobil 	 . 
- sau nr.cadastral 	 , 	  

Anexez, in copie dovada achitării cotei de 0,1%din valoarea lucrărilor autorizate, in 
conformitate cu prevedenle Legli nr. 50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de constructii, republicat ă, cu modificări/e şi completările ulterioare. 

Data 	  

PRECIZARI prtvind completarea formularului: 
(6) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoane 	— inclus 

-x1,--' '. 	V 
°414NIA * 

acestuia) 
(7) Adresa postall (a persoanei fizice Sau a sediului social al persoanei juridice) 
(8) Se Inscriu clatele de idencare din autoriza ţie (denurnirea lucrării, capacitatea si categoria de lucr ări din autoriza/e) (9) Data Inceperii executării lucrărilor trebuie anuntata cu rninim 10 zile Inainte 
(10)Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor jundice 	 . Notă: -: Fortnularul penz'm Inştiintarea privincl Inceperea eocecutiftrăi Zucr'ărtlor crutorizate se crnexeară  la azaorizaţia cle constr-aire/cleinţc-e in clo-ua ewemp1a7e. • 

- 	Titularul autO rizaţtei es-te obligat să  păstreze f)e şantier un exemplar al acestei 'inştiinţări, cu numărul si dcrta Înregistrăril la emitent. 



_ 
-1-11;;0;;c,l'.:, t-ul rie-t-I-r{-Con-ast-r-u-c ţri :1-.§—,C.-: \ 
Insrritnli%lonal in Constwe ţii - up VERT OLTE141,\ 

\Către, 	■,i2..'1'.a...... 	- '"/:::.=.:.,...,--':::::'--1-1.  	../ _i  '' - . 	 . 

INSPECTORATUL TERITORIAL iN CONSTRUCTII DOLJ 

COMUNICARE 

Subsemnatul (1)  

Iwis,r4r  
-15>19   77kflPNP 	TZ/&/ 9/2/2/ 46 / E/2  L/ 

domiciliztl" )  
cu sediul")  

satul 	. 
nr. 	 
titular al Autor 
pentru executa 
amenajărilor(3)_ 

-----  
In judeţul  bOL-2 	oraszt1  

rm1117M17 

1n valoare de 	00 	lei. 

Aduc la cunoştinţă  

Că  la data de (4)  ,AĂ  	O7  ora 	au fost finanzate lucr ările de construc ţ  
autorizate pentru imobilul - teren şi / sau construc ţii- situat in judeţul 	bc0i  

municipizt, 

orasul 	  satul 	  sectorul 	 comuna  

cod poştal 	 
PO 

)14Q ţi  strada  1266, ,-107 
 	 se. et. 	ap. 	. 

Cartea funciar ă. 
Fisa bunului imobil 
	 • sau nr.cadastral  

Anexez, în copie dovada achit ării cotei de 0,1% din valoarea lucr ărilor autorizate, 1.1 
conformitate cu prevederile Legil nr. 5011991 privind a'utoriza'rea execut ării lucrărilor dI 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data  /(1%-  Î'21.o, 	 Semnă  
LS. 

'

1 

PRECIZAR1 privind corapletarea forrauIaruIni: 
 

dieti , 	 • 	 , I) TitularuI autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juria 
s ,t48\9. 	a rtate. acestuia) 

2) Adresa po ştală  (a persoanei fizice sau a sediului social aI persoanei juridice) 
3) Se Inscriu datele de idenfificare din autorizatie (denumirea Iucr ării, capacitatea si categoria de lucr ărl din autorizatie) 4) Data Inceperii execut ării IucrădIor trebuie anuntata cu minim 10 zile Inainte 
5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor j.uridice 

Notă: - Formularul pentru Inştiinţarea privtnd tncepereaexecutării lucrăritor azttorizate se anexecză  la autorizaţia construire/desfinţare in doua exemplare. 

- Tituland autortzaţtet este obligat să  p.clstreze pe santier un exemplar al acestei Crzştiinţă.ri, cu mtm ărui si datt inregistrărit la emitent. 



NF{VESTXTOR,:
S . . ,  F A c r M g f  a , e L ,
PPkv F/,-tt,*,tu rt,qi/c,u

.A.mexa ur.I [a R.egulament

c o N 9f7Et//'/ej:

PR'ocEs-vEREA[, DE R.ECEPT'IE [,A T'ERh{EN.aR.E.a [_,{JCR.,aR.xn oR
Nr. d,,ff .,/, t6_ ain d8.. tK., 4#//

heiat intrer.9,.:Mzd..9e/15.re/r..)-.{:.{.:,.f::,?.W#:#rucraritede

l' Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr, ..6k.A........, eliberata de'...R.'{7.'s.t.... la --/.#.".?-€"e:;//.., cu varab'itate pana aa......g..%..a&.,..4p.4fr..

3. Au mai participat la receptie:

(nlrme siprenume) (calitatea)

4' 1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a
sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.

fi prezentata au lipsit
I .



4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate. 

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiect -ului. 

4.4**). Valoarea declarata a investitiei este de 7142 	lei. . 

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: 
%) 	-  

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: 

7, Comisia de receptie recomanda urmatoarele: 

8. Prezentu.1 proces-verbal, continand 	 file si 	 anexe numerotate, cu un total de 	 file, a fost incheiaţ  astazi 	(f)  °  -20 /°'  la  /3  1--/ 	in 	exemplare. 

Comisia de receptie*) 

Presedinte: 	  
0.‘-> 

Membri:  	 (sz; -p 

, 

dn7Mt...!r1;*eb ţ inci3 Av14e, 1Lixe 

Specialist*) 

iJ 

• 

Numeie, prenumele si semnatura. 

**) Punctul 4.4. a fost introdus prin articolul unic pct. 5 din Hotararea de Guvern nr. 940/2006. 

2 



S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 
Str. UNIRII, nr. 196, Craiova 
Nr. 51119.08.2014 

PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI 
LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA OBIECTIVUL 

"MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL CU DESTINATIA 

DE FAST-FOOD CU S = 23,20mp" 

B-dul 1 Mai, statie RAT Spital nr. 1, Mun. Craiova, Jud. Dolj 

Obiectivul a fost realizat pe baza proiectului nr. 25/2014 , intocmit de S.C. AEDILIA 
PROIECT S.R.L. pe baza caruia s-a obtinut Autorizatia de Construire nr. 660 / 18.06.2014 
eliberata de Primaria Municipiului Craiova. 

Proiectul a fost intocmit pe baza unei teme de proiectare emisa de catre beneficiar 
Municiplul Craiova prin Primar Lia Olguta Vasilescu pentru S.C. PRO M & D S.R.L. prin PISLARU 
MADALIN, avand urmatoarele caracteristici: 

-Structura din lemn: stalpi, grinzi si elemente secundare sarpanta; 
-Inchideri perimetrale din panouri sandwich tip SIP, placate cu lambriu lemn culoare stejar 
antichizat; 

-Invelitoare strat exterior executata din membrana carton bitumat tip solzi; 
-Tocarie PVC culoare stejar antichizat conform paletar, cu geam termopan triplex; 
-Pardoseala interioara din gresie; 
-Tavan din gips-carton cu inaltimea interloara de 3.00 ml; 
-Stalpi decorativi din lemn; 
-Streasina infundata din material compozit asemanator Inchiderilor exterloare; 

Din punct de vedere arhitectural si functional, constructia a fost realizata conform 
documentatiei tehnice pentru care s-a obtinut Autorizatia de Construire nr. 660 / 18,06.2014. 

CONCLUZIE:  

Consideram ca lucrarea a fost executata la un nivel calitativ corespunzator din punct de 

vedere structural, al compartimentarilor interioare, al dotarilor si al finisarii, oferind conditii 

corespunzatoare de functionare, 

SEF PROIECT, 
Arh. Emilian Stefarta 
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MINISTERUL JUSTITIEI
=##ryrb

romonio2Ol9.eu
- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI

COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe l6ngi

TRIBUNALUL DOLJ
Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.l26, Cod poqtal 200329; Telefon: + 4 0251,310.301; Fax: +4

02s1.310.302;
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod de ldentificare Fiscala:

14942091; 1i,l

ll','uri,,,
' t  

, i l i i , t . . , ,
,  : ; ;  ; ,

I

lll l il | l]t I I il ililil lil]iltililr lll
BR.AEEM 984

Nr.: 35205/22.04.2019

,.,,,,,,:,: " t 'r, ' : j i i : t i ,,. ,,1)'
CERTIFTCAT CONSTATATOR

"ttttlt 't ',;r,.,.,,,,. ,,: rl ' 

' : ' ' : '::l

in conformitate cu prevederile Legii nr. 2611990 privind Registrul C6#imkiii cu urmare a cererii dvs.
inregistrati sub nr.35205 din22.04.2019, Oficiul Nafional al Registrului Comerfului / Oficiul

Registrului Comerfului de pe t6ngi Tiibunalul Dolj certincl informatiile referitoare la

PROMSIDSRL'  
: : :  .  . . , , , . . . , . .  . . . , .  . , .  , , , , , , , , , , , , i ' , ,  ,

INFORMATII DE IDENTIFICARE
Numbr de ordine in Registrul Comerfului: J161145712003, atribuit in data de 01.10.2003
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC .J161I45712003
Cod unic de inregistrare: 15780923
Certificat de inregistrare: B3022001, emis pe data de 24.02.2015 si eliberat la data 27 .02.2015
Adresd sediu social: Municipiul Craiova, Strada GruSEPPE VERDI, Nr. 19, Judet Dolj
Contacte sediu social: telefon: 0722666455. 0722666455
Contacte fi rmd: telefon: 07 226664 5 5. 072266645 5
Actul de inmatriculare gi autorizare: incheiere judecdtoreascd 5037/01.10.2003,ruDECATOR DELEGAT
Stare firmd: funcliune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei inregistriri in registrul comerfului: 01.03.2018
Duratd: nelimitatd;

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. FN din data 12.02.2017
Data de inceput a valabilitilii pentru dovada de sediu: 12.02.2017.
Data expirdrii dovezii de sediu: 12.02.2027.
Durata sediului: 10 ani.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI , integral vdrsat

Redactat S.L. / Iistat 22.0 4.2019 i 14:32:09
Contrafacerea prezentului document constituie infracfiune gi se pedepsegte conform legii. 
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Jud. DOLJ 

Număr părţi sociale: 20 
Valoarea unei p ărţi sociale: 10 LEI 

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

ASOCIATI PERSOANE FIZICE 
PiSLARU MĂDĂLIN 
Calitate: asociat unic 
Cetăţenie: român ă  
Sta•e civilă : nedeclar 
Data ş i locul naşterii: 	 ud. DOLJ 
Sex: masculin 
Aport la capital: 200 LEI 
Aport vărsat total: 200 LEI 
Număr parţi sociale: 20 
Cota de participare la beneficii ş i pierderi: 100% / 100% 

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ  FIZICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
PiSLARU MĂDĂLIN 
Calitate: administrator 
Funcţie: nespecificata 
Cetăţenie: română  
Sex: masculin 
Data şi locul naşterii 
Puteri: DEPLINE 
Data numirii 1n funcţie: 18.09.2003 
Data expirării mandatului: 25.08.2102 
Durată  mandat: nelimitat ă  

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu există  inregistrări. 

Redactat S.L. / listat 22.04.2019 : 14:32:09 
Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţiune ş i se pedepse şte conform legii. 
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vitatea principali
teniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 33712007) Rev. Caen (2)

,9 - Alte servicii de alimentafie n.c.a.

,LIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI
u existd inregistrbri.

SEDII SECUNDARE / PT]NCTE DE LUCRU
Denumire: PRO M SI D SRL PI-INCT DE LUCRU
Adres6: Municipiul Craiova, B-dul I MAI, Nr. 66,{, Judet Dolj
Act sediu: Contract de asociere, nr. 27 din data 01.07 .2004 "
Data de inceput a valabilit5lii pentru dovada de sediu: 0l.07 .2004. 

' 'i',,,,

Durala sediului :  l5 ani.

I

J -  , lll I ll I lllt I I il ilillt ililillilllll lll
ERAEgfdlgts4

SEDII SVSAU ACTWITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359I2OO4
Sediul social din:Municipiul Craiova, Strada GruSEPPE VERDI, Nr.,i9,;Judet Dolj
Tip sediu: principal
Tip model declaralie: model 2nr.7434 din 19.02.2015
desfbgoari activitdti proprii de birou pentru societate :
Nu se desftgoard activitdtile previzute in actul constitutiv sau modificator
Data certifi catului constatator: 24.02.20I 5 : i t '

, i

I
I

l

Denumire: PRO M Sl D SRL PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Municipiul Craiova, B-dul I MAI, Nr. 66,4, Judet
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraJie: model 2 nr.33586 din 17.06,2010 :'
Activitd! la sediu: , 

' ' 
,.,,

5610 - Restaurante
Data certificatului constatator: 22.06.2010

CONCORDAT PREVENTIV
Nuex is tb in reg i s t rd r i .  ' , ,  ' , , ,  

, ,

FAPTE AFLATE SUB TNCIDENTA ART t|. LrT. e-h) dinL26n990
- Urmdrire penald:
Nu existd inregistrdri.

i ;

- Dosar penal - trimitere in judecatS:
Nu existd inregistrdri.

) :
- Condamnare penali a firmei: : ,
Nu existi inregistrdri.

- Dizolvare firm6:
Nu existd inregistrdri.

- Lichidare finnd:
Nu existd inregistrdri.

Redactat S.L. i listat 22.04.2019 :14''32:09
Contrafacerea prezentului document constituie infrac{iune Ei se pedepseqte conform legii.
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1111111111 1 11 111 
- Insolvenţă : 
Nu există  inregistrări. 

SITUAŢIA FINANCIARĂ  PE ANUL 2018 
Nu există  inregistrări. 

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului PiSLARU M ĂDĂL1N , spre a-i servi la PRIMARIA CRAIOVA. 

Informaţiile sunt eliberate din registrul comer ţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ş i au la bază  inregistrările existente in acesta pân ă  la data de 22.04.2019 

Prezentul certificat constatator are valoare de original. 

Acest document poate fi verificat accesând func ţionalitatea "Verificare certificat" aferent ă  serviciului online InfoCert. 

Prezentul document con ţine date cu caracter personal a c ăror prelucrare intr ă  sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protec ţia persoanelor fizice în ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 9514610E. 

Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal fumizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv 
in scopul pentru care au fost solicitate. 

Redactat S.L. / listat 22.04.2019 : 14:32:09 
Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţiune ş i se pedepseş te conform legii. 
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Anexa  n r .  13
Mode l  2016  -  I TL  013

ROMANIA
MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.l. Cuza, Nr. 7

Craiova,200585
Tel.: 402511416235
Fax: 402511411561

tr
iry
if

*

consiliulocal@primariacraiova. ro
www. p ri ma riac ra iova. ro

te'qfi s'{ixe'gt*iffi r"ese

Codul de identificare fiscal6: 4417214
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE
Sediul: Str.Calea Bucuresti, Nr.51 C
R.C.F.E.C.A.F.
TeL 02511411111
Fax.02511414237

Nr. 531348 / data eliberdrii:22.04.2019

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANEJURIDICE
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE $I ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

ca urmare a cererii PISLARU MADALIN nr. 531 335 din 22.04.2019 cu domiciliul in RoMANIA, Judetul Do[,, legitimat(5) prin ctlDzo54g85 cu cNp:1770822163214 , cIFt ' avdnd calitatea de administrator rr gi a verificirilor efectuate la. nivelul iorpu.tir",irlui de specialitate al autorititiloradministrat ie i  publ ice locale la nr .  de ro l  nominal  unic:32gig24r,  se atest i  urmitoarere:
PRO M Sl D SRL CF I 5780923, cu sediul in ROMAN|A, Judetul DOU, tr,tunicifiui CnniOVn, Strada GtUSEppE VERD;, nr. I92) figureaza in evidentele fiscale cuurmatoarele bunuri:
- constructiesituati/e in zona , coNSTRUcrlE METALICA SPATIU FAST-FOOD, nerezidentiala, avind o valoare impozabili de 2g062.00 lei, situati inBulevardul I MAt, completare: BVD. I MAt, ZONA SptTAL NR. t, STATTA RAT(SPAT|U FAST FOOD)
-Te ren in t r av i l an fo l os i n ta ( zonaA) ,avandca tego r i a "Te renu r i  

cucons t ruc t i i " , cusup ra fa ta  de23 .20mp to ta l , d i nca re  23 .2ompocupa t i , 0 . 00mpneocupati cu impozit 0'8712leilmp, conform HcL sEE/zol8, situat in sulevarJuii MAr, completare' eVo. i MAr, zoNA sprrAl NR. r, srATrA RAT(spATluFAST FOOD)

- Autotur isme cu capaci tatea c i l indr ica intre l60l  cmc s i  2000 cmc inclusiv ,  ser ie sasiu wBAl c310g0J532303, ser ie motor:  g6l6g43g, marca:  BMW 
. l  

K4I  C3l  I  20D, nr .  inmatr iculare:  DJ93KMl,  capaci tate c i l indr ica I995 cmc
- Autotu ris me cu capacitatea cilind rica intre I 60 t cmc s i 2000 cmc inclus iv , Serie sasiu wF03xxrrc3Jpg6l 7g, serie motor: Jpg6l 7g, marca: FoRDCUSTOM, nr. inmatriculare: NEINM, capacitate cilindrica I gg5 cmc

La data de intai a lunii urmdtoare eliberirii prezentului certificat de atestare fiscali, nu. figu^reazi in evidenlele compartimentului fiscal cu creante bugetarede plati4) catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor existente la data intocmirii.
in cazuf utifizirii pentru deschiderea procedurii de lich.idare/insolvenli/falimentldizolvare/fuziune/absorblie/ divizarelprivatizare certificatul seelibereazi cu debite' in documentul de finalizare a froledurii se inscriu in'sur.inu iui ram6n debitele, i",. ao.uir,lntrr se comunici, in copie, organuruif iscal .
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA CMIOVA
Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra clidirilor, terenurilor gi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instriineazi trebuiesi prezinte certificate de ates-tare fiicali prin ."r" ,a ,"ut.rte achitarea tuturor obiigaliilor de plati datorate bugetului local al unititii administrativ-teritoriale in a cirei razd se afli inregistrat fiscal bunul .u r. inrtrui*i.e. p""lrr-ilrri .u ,. inrir"inu"ri, pi.p,Lr"r"r bunului trebuie si achite impozituldatorat pentru anul in care se instraineaz5 bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineazd impozitul se datoreazi de alti persoanidecat proprietarul' Actele prin care se instraineazi iutiri, tir"nuri, respectiv mryroace de transport, .u inar."r.! prevederiror art. 

.r 
59 arin. (5) din Legeaw' 2o7 lzot 5 privind codul de-proceduri fi;;alt;;;;;difrcarite si.onipr"iirii"'uiiiiour" sunr nute de drept.Precizim ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate gi nu conferi aceasta calitate.

Al te ment iuni  a le organului  f iscal  local :
Termenul  de valabi l i tate:  30 de z i le de la data emiter i i .

Pt. Conducatorul organului fiscal
local,

| ) Executorii 
^fiscali.ai altor organe fiscale, executori

z) rtgureaza In evidentele fiscale cu urmitoarele bul
3) in cazul in care infoimali i le nu au loc ?n aceasti

cenrflcatut de atestare fiscali va avea antet gi va purta
") Certificatul de atestare fiscali se poate elibira 5i in format

Versiune ProTaxl: Txl 2019.04.13 i
Numar de inregbfare ca operator de date cu caracter personal 16412

elibera o anexi ra certif icatur de atestare fiscara, f icand menliune asupra acestur aspect. Anexa rafiscal local. Anexa este valabil i doarinsolita ae cenii icat

notari.
data...../alte situa!i i.

Tiparit de: CALOTESCU RAMONA EM11A, 22.04.2019, 10:37 :46, pag. 1t1
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pv Ă AMUNICI1')IŢJLITI CRAJOVA 

CONTRACT DE AS CIERE 
Nr 	2 Ci 	/ 	 2004 

Părţile contractante 

Consilitfl. Local al 	 Craiova, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, 

repreze:atat pr ăn domnul Primar ing. Vasile BULUCEA 

S.C. LIACOM S.R.L, cu sediul social în Turceni, bl. 46, ap.4, jude ţul Gorj, 

1) 	ămnatriculată  la Oficiul Registrului Comer ţului Gorj su.b nr. J18/64/16.01.1992 având cod unic 

de 'ffiregistrare 2182383, reprezentat ă  legal prin adrninistrator Bouros Lia, domiciliat in 

;esor al BI seria 

Co3.-dul S.C. LIACOM S.R.L. este 3485409, deschis 1a Raiffelsen Banic — ic. i. g. 

ii.u. 

cAP› if_r[ - Oblectui contractului 

Art 	Obiectul contractului 'i.1 cOnstituic exploatarea ăn comun a activit ăţiă  ce se va 

des1ă 9.-a în constructia cu destinaţia de patiserie — gelaterie - pizzerie, amplasat ă  pe terenul 

apar ţinânci domeniului public al miiiiicipiului Craiova, în suprafa ţă  de 32,0 mp, situat în 

bulevardul I Mai, zona Spital 1, jud. Dolj. 
Terenul este identificat prin PUD aprobat prin HCL m -. 345/17.11.2003, care constituie 

parte integrant ă  a prezentului contract de asociere. 

CAP. — Durata co tractuluil 

Art 2. Prezentul contract de asociere se 'incheie pentru o perioadă  de 15 ani şi produce 

efcte 'incepând cu data seninării lui de către părţi. 

CAP„ rv contribu ţia'părţillor 

Art 3 Consiliul Local al Municipăului Craiova contribuie cu terenul în suprafa ţă. de 32,0 

mp, identificat confonx; art. 1, cu o vaioare de 40.337.000 lei, confonn raportului de expertiz ă  

tebnică. evaluare. 
Art, S.C. L1ACOM S.R.L. contribuie la asociere c -u constructia şi dotările necesare în 

valoare de aproximativ l iniiiard lei pe care le va exploata ş i ăntreţine pe cheltuială  proprie pe 

toată  durata contractului . 

CAP„ V Dreptur ăle părţfflor 

Art„ 5„ Consiliul Local al 	 C•aiova are următoarele drepturi: 

15A S ă  u3.-mărească  respectarea destinatiei terenului pentru reafizarea obiectului asocierii. 

5.2 Să  unnăreasc,ă  realizarea obiectului prezentului contract, prev ăzut la art. 1, conform 

documentaţiei tebruice,  eare stă  la baza eliberărfi autorizatiei de constructie. 
1 



. , y / . . r r ^ f - - : _ : , , i , j i - - - ^ , t . , 1 . , ; A

S.S Sii rl,;rsemneze un reprezentant al autorit[fii locale in vederea urmaririi modului de

thzarc a { : .itl r-r-acluilti.

S,4 S6. s*ir*ite gi s5 verifice, prin reprezentantul desernnat is vederea umdririi moduiui de

ealizarea cryierr*-cftrlu!, dacumentele financiar-contabile cu privire la totalui ?ncas6rilor anuale

Lara I V t\.

S"S Sr,r p,ar.ae.eascd procentul &e 2 Yo din totalul incasdrilor anuale frrd'TVA, dar nu rnai

pugin de 1"4?5.ilSS lei/tun6 in amrl 2AA4, sumd ce se va achita iunar,

data de 2s ft it$nic urmatoare celei pentru care se face plata.

pdn6 cel"pci tirziu Pe

s.6 s*" jin#$petreze de la S.C. I-IACOM S.R.L. con8avaloarea pt6lii achitate experfului

pentru stabiii.r.*ru valorii de circulalie a terenuh-li in sumd de 2.500.000 lei.

Art" &_ s"{-1. LIACOM S.RL. are urnrdtoarele drepturi:

6"A S# *xploateze, nemijlocit, bunurile ce fac obiectul prezentului contract de asociere.

S"ft S,#. r*dixrliffiistreze qi sd coordoneze, autonom, activitatea comerciatl qi sd ia misurile ce

se isn$un pc{rr.;fis creqterea cifrei de afaceri'
# o.s s*, s*i.icite autoritd{ii locale avize gi acorduri necesare bunei adrninistrdri a obiectului

contracfu lul Ce ascciere.

CAP- VE * Sbiiga{ii}e PXr$ilor
'&rc. T" {}btigo$iile consi&ului Local al Municipiuhi craiotta:

?,$ Sfi. paln6 na dispozilia S.C. LIACOM S.R.L. terenul ce f,acs obiectul prezenhrlui

contract.

?,f Etf, garanteze asociatul pentru orice evicliune priviad terenul ce face obiectul

preze.mfulwrl **ntract.

Ar$" i$, thbtrig*giile S"C. LIACOM S'R'L":

&,$ g*. ob,tind pe cheltuiala proprie toate avizele, acordurile 9i autorizaliile necesare

eNecmt6rii il:Es#rilor pentru reahzateainvestifiei'

ffi.2 s,& ir6streze destinalia terenului asa cum a fost aprobatd prin hotdrf;rile ConsiXiului

Locai al tutrmicipiuhd Craiovaw.345l?A94,13212004 qi prin CU 37A21W.12.2003".

$.3 $s. *ahite lunar un procent de 2 Ta din totalul incas[rilor anuale frrd TVA' realizate la

clbie*tir/x.eji. pr.*.vfteut ?m contract la art. 1 , dar nu mai pulin de I .475.000 lei/lund in anul 2004'

S4 SA pun6 la dispozi,tia reprezentantului desemnat de autoritatea locali in vederea

r.mm[ririi rnodului de derulare a prezetrtului conkact, documentele necesare determindrii

corects 
'a*. **tei. din totalul incasdrilor lunare fEr6 TVA, cuvenitd consiliului Local at

ft ihmicipi u-tlru1 ilraiova.

S"s Se, pl6teasc6 contravaloarea expertizei prin care s-a stabilit valoarea de circulafie a

terenuiuri *-.* ecnstifuie obiectul contractului de asociere in contul nr. 245 rc228 deschis la

Trezoreria ,i*lraiova in maxirn 30 de zile de la data seranlrii eontractului intre parti-

C^&tr" V$E * Modalit6{i de PIatE

Anr. !I" Frocentr.rl din totaiul incasdrilor auuale frrd TVA realizate de S.C. LIACOM

s.R"L. -'i,,?.:r.i" $'m"na min3sa de piat[ cuvenitd consiliuiui Local at Municipiului craiova'

irrevfrzutir i;: art. 5.5, se achitd in contul w. 21220230 deschis la Trezoreria Municipiului

Craiar,'a.



s

Ani." :r,$. Fentru anii u.im6tori, surna mi,,ima de p1at6 prev6zut6 la,'art. 5-5 se va stabiii'

prin aat ndi-$ionatr, ia fi:eclie de reglenentddle in vigoare, actuarizata,ftr frrnclie de evolulia r

ind'lceXui l".e{uri.troi- de consum . . . I -: ./a-^:^
Ar.i;. ,g" i(eguiarizarea cuantumului cuvenit consiliului Local af iMunicipiului craiova

reprezenti'r:,*r .r: % di..n totalutr incasdrilor anuale frrd wA, realizate la olbiectivul n*t**rl)-.

ootrltrirr*rr :,a ;a.::i" i." se eiest*eaza p6n6 tra data de 31 icartie a anulsi ur'ndtor eEbtr-",e$incheiat'

pc .baza 
siir,r.rqiiior finamciae- contabile ce se vor depune tra Friiadria craiova p6na tra aceeaqi

clat*"
t '

rhir..e. 12" ha caz de seachitare la termen a sumelor prev5eute la art. 5-5" se vor percspe

clob&nz.i *ai,;arlato *onfosr$ legislafiei ?n vigoare la data p16$i'

ir-j*1F,, nr11g,E - h&odifreanea, ?ncetarea Ei rezi}ierea cosltractu}ui de asociere

r}.,iir, .[3- i]rezentul contract de asociere se poate cornpleta sael modifica num'ai prin

acordu.l scets a[ P6i'$i1or.
,{r"ii. ;ir*- I{ici irna din pariile semnatare ale prezenfului contract de asociere nu va cesrona

elireirte"*:iir; qi/sau obtriga{iitre sale unei t"4r p6r,fi, fdr6 acordr.d scris al celeitratrte parti din acest

co.ntreq,
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* slrili aj*ngerea La ternaelrul pentru care a fost incheiat;

o 1*eiute de ajexrgelea la tetmen, nrmai prin acordul scris al p5r$lor, cu o notificare

preaiatci"[ *e 38 de zile, transitisi cetreilalte par,ti;

o Lr'r i::l}zili iacetdrii activitSlii S.C' I-IACOIVI

d*"6rtiil* ij Li'sii-.ffiCIare la Consiliul Local, in termen de

sa.lr cl* i*i.,:]"ata aoias"ratdrii st5ril de insolvabilitate;
contractuhd, la tennenele stabilite pnn

ACCSI?,

rir.,i. rii6" tn cazelL nereali.zalii investifiei ln termenul. prev6zut tia a$torizalia de construife'

asccie,,;,,:a !-seeieaz6 co drept, siiuafie ila care s.c. LIACOM S"R-"I-' va pt6ti autoritdlii lccale o

sr.Iffi6 s*1r11ra,ient6 cu taxa pentru oc14)area domeuiului public al miinicipl$Xixi'

A.t'f.,. li?" Rezitrierea colitractului opereazd de plin drept tn aaz de neplat6 a 'irei rate

fionsr:c;,r.*_:r'e" repeezent$nd sucna minima de platd prevEzutd tra agt. 5-5 sau dac6 se procedeazd la

sc-hiini:*,:r,:a c{estinafiei consfi-uc{iei ce facs obieotutr"contractului de asociere, frr6 acordul

C*nslirili.* I-oeal al Meanicipiululi Craiova'

ri.ir.. 1gl" idezitierea contractului pentru nerespectarea obligafiilor contractual.e atrage plata

cto da:**r"': i'::tc.reso.
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cric6rr':in dlcltre cbtriga{iud ce ?i revin in baza prezentutrui contract, dac6 neexecutarea

obiiga4iixr*ior respeetive a tbst oaz',ail ds ue evenirnent insprevizibii ia data lncheierii

co*.tra,;r-q;iru, aie ciirui consecinie suirt de ne?n16twat de c6tre partea ce i1 iuvoc6 (rdzboi'

calari l.aii'nairi-rals ete. )"
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A:1,:t, 20. Padea care invoc ă  forţa majoră  va notifica celeilalte p ărţi, a.tât apari ţia cât şi 

incetwea evenimentului în termen de maxim 15 zile. Lipsa nofific ării evenimentulu_i decade 

partea Care invocă  forţa majoră  din dreptul de a fi exonerată  de răspundere. 

C X 
21. Litigiiie apărute intre Consiliul Local al Muncipiuiui Craiova şi S.C. LIACOM 

legătură  cu derularea prezentului contract de asociere se vor rezolva pe cale 

aia „ 	. 
Art, 22. "tia ca.zul î  i  care litigiile nu vor fi rezolvate pe cale amiabil ă, acestea vor fi de 

compdenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea îi care se aft ă  sediul Consiliului Local al 

Munjcipiului. Craiova. 

CAP. 	— i 	1 ţiifinale 

Art, 23. P-ksupra bunurilor şi valorilor ce reprezint ă  contribuţia fiecărei părţi la realizarea 

asocierii ce face obiectul prezentului contract, asocia ţii îşi păstrează  dreptul de proprietate. 

Airt. 24. Prezentul contract de asociere a fost 'incheiat in 3 (trei) exemplare originale. 

ANEXE: 
Anexa 1: 1-lotărârea Consiliului Loca1 nr. 345/2004; 

Ănexa 2: Hot ărârea Consiliului Local nr. 132/2004; 

exa 3: Plan Urbanistic de Detaliu; 

- .Anexa 4: Certificat de Urbanism nr. 3702/2003. 

- -7 
i 

Primăria Munitel ului Crai.oval 	i 	S.C. LL4.C(,)P,I S.R.L. 
/ 

PRIMA.P - 	 SECRWICAR ,„/ 	ADMTNISTRATOR UNIC 
..,  

L.'.- g!,, las,de BUi 	 p,vi,r.,,,T1.€,-,n IVTIlilT/Vgk 1.  T 	 f>OU  !,k  OS LIA 
, 

01(53;)  
R.L. 

, OUNrECTOR EC. 	AliiIIITECT ŞEF 
 

,  	, 
p 

--z. r_\liv,-,i312 PASCU 	arh. Gabriela MUNTEANU 

Serviciul Contenclos Juridic, 
Vizat pentru leglitate 
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LIUL LOCAL &LMUNICIPIULUI CRAIIIVA 

132 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Intrunit îr  şedinţa ordinară  din data de 

42004; 
Având în vedere referatul nr. 24989/2004 intocmit de Direc ţia Urbanism prin 

se propune asocierea cu S.C."LIACOM" 	vederea desfa şurării activităţii 

gel4erie - pizzerie in eonstruc ţia cu caracter provizoriu din 	Mai, 

conform H.C.L. nr. 345/2003. 

În Lemeiul art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

HOT A. ŞTE: 

Se aprobă  asocierea cu SC"LIACOM" S.R.L. Caov în vedere 

expl•atărli în comun a activit ăţii ce se va desfăşura "in construcţia cn destinaţiE 

de patiserie - gelaterie - pizzerie„amplasat ă  pe teretul aparţinând dorneniulu 

public al rnuicipiu1u1, 'in suprafaţă  de 32,00 rnp, situat ?n 1L-dul 1 Mai, zom\ 

Spital 1, conform nr.345/2003. 

2. Se împlIternice şte Primarul să  negocieze contractul de asociere cr 

S.C."LIACOM" S.R.L care va .fi supus aprobării Consiliului Local a 

icĂpiutui Craiova. 
Administraţie Publică  Locală, Direcţia Urbanism 

EconomIlco-Financiar ă  vor aduc-e la îndeplinirc prevederile prezentei hst ărâri. 

	

r) ,  o 	 /-7  

şEtTĂ  - , 	 coNTRA Q17 TUN/P /4 7. / 

SI 

Nicole 
q 

, tră004v1,1,2,:5004' 	(,1,35 , CA II 3,5 



LOCAL AL MUNICIPIULUI CP,,AIOVA 

HOTĂR 'AREA NR. 345 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa extraordinară  din 
data dc 17.XI.2003, 

A.vând in vedere referatul nr. 32320/2003, al Direc ţiei de Urbanism prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind "Amplasarea unei 
constructi metalice provizorii cu destina ţia patiserie-gelaterie" in vederea asocierii cu 
S.C."LIACOM" S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicat ă  şi Legii nr.453/2001 
privmd autofizarea execut ării constructiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuin ţelor şi ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T. 

art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţ ia 
locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Ar; 	Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu privind "Arnplasarea unei construcil 
metallice provizorri cu destina ţi, patiscrie-gelaterie 'în b-dul I Mai, 
Cralova", conform anexei care face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Direc ţia Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Economico-Financiară  ş i 
Direc ţia Urbanism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

E:SEIXNŢĂ 	CONTRASEMNE D, 
p.SECRETAI; 

)no„ 	 Rodiea ŢENE , 



(), ...... , r•.8.111LIUL, LOCAL MUNICIPIULUI C VA  

NR. 176 

Consiliul Lscal al Muiiicipiului Craiova, "intrunit 'in şedinţa ordinară  din data de 
27. ,(.5.2004; 

Avan.d 	 vedere referatul nr.28040/2004 al ălrectiei Econornico-Financiare 
pr care se prosune aprobarea contractului de asociere cu .S.0 "L1ACOM" 

nr.132/2004; 
art. 38 lit. f, x şi art.46 din Legea -nr.215/2001 privitd adrninistra ţia 

plubfică locală ; 

ŞTE: 

Se aprobă  contractul de asociere cu SC."ILIACO31"S0L. ce are ea object 
expioatarea în comun a activitaţii ce se va desfăsura "in construc ţia cu 
destinaţia de patiserie-gelaterie-pizzerie, confsrm nr.132/2004, 
prevazut 	exa care face parte integr.JHt ă  din prezenta hot ărâre. 
Se irnputemice şte Primarul Muiiicipiului Craiova să  semneze contractul de 
asociere  aprobat în condiţiiie art.l. 

Art„I Direc ţi‘  Adrninistraţie Publică  Locala şi Compartimentul Contracte economice 
vor adu.ce la 'ffideplinire preveder"le prezentei 

«.\ 

\ ' \.• 

PRESEIOI 
	

CONTRASININEAZĂ , 

S1 
Nicolc 

, 	 • 	 1O d , 	1, rrg 19 



PRIMĂRIA MUNICIPILUI CRAIOVA 
Dire9Sia Economico - Financiar ă  
Nr. 	£.9.--5,   2007 

ACT ADITIONAL NR. 3/2007 
la contractul de asociere nr. 29/01.07.2004 

intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în slx. A. I. Cuza nr. 7, 

reprezentat prin Primar ec. Antonie Solomon pe de o parte, şi, 
S.C. "LIACOM" S.R.L. —având sediul social in Craiova, str.Gen. Eremia 

Grigorescu,nr.16, reprezentat ă  prin administrator BOURO Ş  LIA, domiciliată  îii 
pe de altă  parte, in baza art. 10 din contractul de asociere nr. 29/2004 

aprobat prin H.C.L. 176/2004, s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

* 	* 
Art. 1.  Suma minim'ă  de p1ată  obligatorie pentru anul 2007 prev ăzută  la art..5,5 şi 

8.3 din contractul de asociere,a şa cum a fost modificat ă  prin Actul adiţional nr.1/2004 
este de 2202 lei/an. 

Art. 2.  Având în vedere art.260 din Codul Fiscal,asa cum a fost modificat şi 
completat prin Legea 343/2006,plata sumelor reprezentând venituri ale bugetului local se 
va face în două  rate egde,astfel: 

-rata I in sumă  de 11011ei,până  la 31.03.2007 
-rata II in sumă  de 11011ei,până  la 30.09.2007. 
Art. 3.  Se reformulează  art. 17 din contractul de asociere a şa cum a fost modificat 

prin Actul adiţional nr.2/2006,astfel: 
„Rezilierea contractului de asociere opereaz ă  de plin drept în cazul intârzierii la 

plata unei rate o perioad ă  mai mare de 90 zile,precum şi îii cazul schimb ării de către 
asociat a destina ţiei construcţiei aprobată  prin H tărârea Consiliului Local nr.345/2003. 

Art. 4,  Prezentul act adi ţional a-a înc1eit în 2(două) exemplare,câte unul pentru 
fiecare parte şi produce efecte incepând cu anul 007. 

r.\ 
PRI 	 CRAIOVt S.C. "LIACOM" S.R.L. 

S( 	 Administrator 
Ec. 	 g"  Nicole u r s Lia 

Director Executiv 
Ec. Nicolae Pascu 

Direcţia Contecioayidic 
Vizat 

FP-25-11-VER.01 

Contracte21\\\ Contracten:»Docs\popescuGkACT ADI Ţ.-LIA COM.2007.doc 



N Ci L CRA IOVA 
PFANIĂRIA MIJNICIPIULUI CRAIOVA 
TirectiaEconomico --Financiar ă  
Serviciul Contracte, Autoriz ări Ag. Econ, Control Comercial 
Nr. 	5:: • 	2010 

A.CT ADIŢ IONAL Nr. 71201.0 
c  t  ntractul de asociere laro 29/2004 

• 
CONSILWL LOCAL AL MUNICIPIULIJI CRAIOVA cu sedlul în Craiova, str. 

Ă . Cuza, aT. 7, CUI 4417214, prin Primar, pe de o parte si 
S.C. „LIACOM" 	cu sediul social în Crai.ova, str.General Eremia Grigorescu, 

nr, :16, Jud. Dolj, pe de altă  parte, 
A.vănd în vedere Actul Aditional la actul constitutiv ai S.C. Liacom S.R.L., potrivit 

cărula asociatul unic Bouros Lia iese din societatea Liacom S.R.L ca urmare a ced ării 

Mtegraie a partilor sociale detinute la aceast ă  societate c ătre Chehne Ahmed, 

s-a -Mcheiat prezentul act adi ţional 
Arti 
Sc modifica cap. I. P ărtile Contractante, urmare a schimb ării reprezentantului S.C. 

Liacom S. L. i a sedlului soeial al societ ăţii, care va avea urm ătoarca. l:sormulare: 

„intre 
Consi.hul J oca1 al Mu.nicipiuiui Craiova, cu sediul în Cra.iova, str. A.I.Cuza, :nr. 7„ 

CLII 4417214-, prin Primar si 
S.R.L, cu sediul social în Crai.ova, str, General Eretnla Grigoreseu, 

ar. 16, Jud, 13o1j, inmatriculat ă  ia Oficiul Registrului Comertului 	Dolj conform 

certificatului .11612321 /2006, cod unic de inregistrare 2182383, reprezentat ă  prin asoclat _ 
unic Chehne Ahmed, cu domiciliul 

CelelJte articole din contractul de asociere nr. 2912004, asa cum au fost modificate 
prin actele aditionale anterioare, r ăman neschhnbate. 

Aria3 
Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de asociere nr. 2912004, 

ffind Intocmh: în 2 (două) exemplare, câte unul pentru ftecare parte. 

CONSHAUL LOCAli A 	 S„C. LI ĂCOM 

CRAIOVA 

, 	, 

: 

N1 T1 oţ4a -, 	N 
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ireetor executiv 
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.Asociat urlie 

Q.'heit 	e Ahmeel 

344512;01110 	c-,-,x 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Econornico — Financiară  
Serviciul Contracte şi Autorizări 
Nr.  //5"--6-0  / 	02  2012 

ACT ADIŢIONAL Nr. 8/2012 
la contractul de asociere nr. 29/01.07.2004 

in conformitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractul de asociere 
nr. 29/2004 ş i ţinând cont de dispozi ţiile art. 136 alin. 1 ş i art. 141 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedur'ă  fiscală, cu rnodificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu Legea nr. 273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

Art. 1 Art. 1  Se inlocuieşte in CAP. I — P ărţile Contractante — „Consiliul Local 
al Municipiului Craiova" cu „Municipiul Craiova", şi va avea următoarea formulare „ 

„Municipiul Craiova cu sediul in str. A.I. Cuza, nr. 7, având CUI 4417214, 
reprezentat prin Primar, pe de o parte şi 

S.C. LIACOM S.R.L, cu sediul social in Craiova, str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 16, .Tud. Dolj, j 18/64/1992, CUI 2182383 reprezentat ă  prin asociat 
unic pe de alt ă  parte", 

Art.2  Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2012 prev ăzută  la art. 5.5 
şi art. 8.3 din contractul de asociere, a şa cum a fost modificât ă  succesiv prin acte 
adiţionale anterioare, este de 2923,0 lei/an. 

Art.3  Se men ţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost 
prevăzute în actul adi ţional nr. 3/2007 respectiv 31 martie pentru rata I(sem I) şi 30 
septembrie pentru rata II(sem. 11). 

Art. 4  Suma minimă  de plată  obligatorie stabilit ă  prin contractul de asociere, 
aşa cum a fost modificat ă  prin actele adi ţionale care fac parte integranta din acesta, 
constituie creanţă  bugetară  cerlă, lichidă  şi exigibiiă  provenită  dintr-un raport juridic 
contractual, iar în cazul neachitării acesteia la termencle stabilite la art.3 de mai sus 
devine titlu executoriu care se transmite la Direc ţia cle Impozite şi Taxe in vederea 
executării silite a asociatului in condiţiile prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare. 



Art.5 Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă ) exemplare, c ăte unul pentru fiecare parte. 

CRAIOVA 	 S.C. LIACOM S.R.L. 

Director Executiv 
Nicolae PASCU 

Asociat unic 
Chehne Ahmed 

 

Vizat pentru legalitate, 
Direc ţia JuA, t2.4,ică  

c.j. Rezeî •  

?,0/Z 
Şef Serviciu, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi economici 
Nr7J‘Q2016  

ACT ADIŢIONAL Nr.12/2016 
la contractul de asociere nr.29/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în str. A.I.Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat 

prin Primar, pe de o parte ş i 
S.C. LIACOM S.R.L. cu sediul social în Craiova, Calea Dunarii, nr.9, camera 6, denumit ă  

C6, judeţul Dolj, J16/2321/2006, CUI 2182383, reprezentat ă  prin asociat unic Deaconu Ion, 
domiciliat in — 	 de altă  parte. 

in conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.29/2004, 
ţinând cont de dispozi ţiile art.136 alin.1 şi art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur ă  
fiscală, cu modificările ş i completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind 
finanţele publice locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act 
adiţional, astfel: 

Art.1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2016 prevăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul 

de asociere nr.29/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 
3.114,00 lei/an. 

Art.2  
Se menţin termenele de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute în actul 

adiţional nr.3/2007, respectiv, 31 martie 2016 pentru rata I (sem.I) şi 30 septembrie 2016 pentru 
rata II (sem.II). 

Art.3  
Celălalte articole ale contractului de asociere nr.29/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractant ă  si produce efecte incepand cu 01.01.2016. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

LIA OLG— 	LESCU 

, 	o 
Q 

- " 	n 

S.C. LIACOM S.R.L. 
Asociat Unic, 

Ion 

Direcţ ia 1 
Directoi 

c.j.Cristian 

Ş ei 
Gabrie 

Vizat 
iiu 	Control Financiar Preventiv 
v, 	Director Executiv, 
ÂLEA 	Nicolae PASCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 

(7'   2017 

ACT ADITIONAL Nr.1312017 
la contractul de asociere nr.29/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul in str. A.I.Cuza, nr.7, având CUI 4417214, 

reprezentat prin Primar, pe de o parte ş i 
S.C. LIACOM S.R.L. cu sediul social in Craiova, Calea Dunarii, nr.9, camera 6, denumită  C6, jude ţul Dolj, J16/2321/2006, CUI 21 R7' R -4 rpnr,-,,,,,,-,,f,-, prin asociat unic Deaconu Ion, domiciliat in 

pe de altă  parte. in conformitate ct. 
--.., %.,v1l11"...11 al k. U Ur I. . i u am contractul de asociere nr.29/2004, ţinând cont de dispozi ţiile art.136 alin.1 şi art.141 din 0.0. 92/2003 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu modificările ş i completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adiţional, astfel: 

Art.1 
Surna minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2017 prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul de asociere nr.29/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 3.097,00 lei/an. * 
Art.2  
Se men ţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa curn au fost prev ăzute in actul adi ţional nr.3/2007, respectiv, 31 martie 2017 pentru rata I (sem.I) ş i 30 septembrie 2017 pentru rata II (sem.II). 
Art.3  

Celelalte articole ale contractului de asociere nr.29/2004 r ămân neschimbate. Art.4 
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă  ş i produce efecte incepand cu 01.01.2017. 

MUNICIPIUL C  " •  
,  •  VA 	 S.C. LIACOM S.R.L. Pt. PRIM_,  
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f' -,-, 
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Direc ţia Patrint  ' 	Control Financiar Preventiv 

	

Director Exect 	 Director Executiv,  

	

c.j.Cristian Ionu ţ 	k 	Lucia ŞTEFAN 
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M(JNICIPWL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 

	

Nr.   	

ACT ADIŢIONAL Nr.14/2018 
la contractul de asociere nr.29/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în str. A.I.Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat prin 

Primar, pe de o parte ş i 
S.C. LIACOM S.R.L. cu sediul social în Craiova, Calea Dunarii, nr.9, camera 6, denumit ă  C6, 

jude ţul Dolj, J16/2321/2006, CUI 2182383, reprezentat ă  prin asociat unic Deaconu Ion, domiciliat în 
3 e de altă  parte. 

In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.29/2004, ţinând 
cont de dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice 
locale cu modific ările ş i completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 

Art.1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru anul 2018 prev ăzută  la art.5.5 şi art.8.3 din contractul 

de asociere nr.29/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 
3.200,00 leilan. 

Art.2  
Se menţin termenele de plat ă  a sumei minin% obligatorii aşa cum au fost prev ăzute in actul 

aditional nr.3/2007, respectiv, 31 martie 2018 pentru rata I (sem.I) şi 30 septembrie 2018 pentru rata II 
(sem.II). 

rt3 
clelalte articole ale contractului de asociere nr.29/2004 r ămân neschimbate. 

Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractant ă  şi produce efecte incepand cu 01.01.2018. 

	

MUNICIP  ,. '-'- '4 ,  ' S  VA 	 S.C. LIACOM S.R.L. 
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Directorf 	niu 
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Cristian Ioii 	LEA 	Control Financiar Preventiv 
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Niep44,g,e 
 

t. control flnanciar ornvently 
Nr S 	(11 

	

Vizat pentru legalitate, 	 IgIllu 
 

Direcţia Juridică , 
cons.jur.Lorena Ria STANCIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Ser=mărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	/C,3  2019 

ACT ADITIONAL Nr.15/2019 
la contractul de asociere nr.29/01.07.2004 

Între 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul in str. A.I.Cuza, nr.7, având CUI 4417214, reprezentat prin 

Primar, pe de o parte ş i 
S.C. LIACOM S.R.L. cu sediul social in Craiova, Calea Dunarii, nr.9, camera 6, denumit ă  C6, iudetul Doli. .116/? 1 /7111) Cui 1 Sn2Q"2 ,,,nrezentată  prin asociat unic Deaconu Ion, domiciliat în 

, pe de altă  parte. 
In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.2912004, ţinând cont de dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, corobor4te cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul act adi ţional, astfel: 
Art.1  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul de asociere nr.29/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 1.653,00 lei. 
Art.2  
Se menţine termenul de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum a fost prev ăzute în actul adiţional nr.3/2007, respectiv, 31 martie 2019 pentru rata I (sem.I). 
Art.3  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.29/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă  şi produce efecte inceircu 01.01.2019. 

MUNICI] LIOVA 	 S.C. LIACOM S.R.L. 
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Şef Serviciu 
Madlen Anca VOIC 

Vizat, 
Control Financiar  -  Preventiv, 
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Vizat pentru-kegalitate, 
Direc ţia Jdridică , 
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RbMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULU1 CRAIOVA 
PRIMAR 

NR 	DIN 

AUTORIZATIE DE 	CONSTRU1RE 

Nr .,/(2  7,9 din (26, 09 2o(gţ  

Urmare cererii adresate de (1): Consiliul Local ai Municipiului Cralova pt SC Liacom SRL 
reorezentata de Bouros Lia 

cu domiciliul (2) / sedil 

satui 

Str. 0 

telefontfax 	 inregisTraia ia nr .sbzs 	ain Z.I.M.ZUU4 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 
modificariIe si completarile ulterioare, se 

AUTORIZEAZ Ă : 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 	CONSTRUIRE 	pentru 

(3) amplasare constructie metalica provizorie cu destinatia pizzerle-gelaterie 
Durata amplasarii 15 ani. Sc=Sd=32,00 mp; sistem constructiv: structura metalica, inchideri 

laterale cu aluminiu si sticla, invelitoare tabla 
CONDITII: 1. Constructia va avea caracter provizoriu, pe durata contractului de asociere. 

Constructia va fi desfiintata prin grija beneficiarului in terthen de 30 zile de la sesizarea in 
scris a Directiei de Urbanism a PMC in functie de ncesitatile urbanistice ale zonei 
3. Constructia se va realiza din aluminiu si termopan 

4. Stationarea mijloacelor de transport folosite pentru aprovizionare nu va afecta circulatia 

pletonala sau rutiera din zona 
5. Nerespectarea conditiilor de achitare a tarifelor stabilite atrage sanctiunea demolarii 
constructiilor conform legislatiei in vigoare 
6. Constructia se va realiza in mod unitar cu celeIalte constructii din zona (H la atic = 3,70 m, 

H maxim = 4,80 m, H parapet geamuri spre strada = 0,15 m) 

7. Se vor respecta intocmai conditiile din avizele detinatorilor de utilitati din zona 

Pe imobilul - teren sitsau constructii - situat in judetul 	DoIj 

municipiul/ora şul/comuna Craiova 	satuI 

Bd. 1 MAI 

sectorul zona Spit cod po ştal 1100 

nr. 	bl. 	sc. 	et. 	ap. 

Cartea funciara (4) / Fi şa bunului imobil sau nr. cadastral 

In valoare (5) de 112.000.000,00 lei 

ln baza prolectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) (6) 	346/2004 

elaborat de SC SOFTPROIECT SRL 	 _ cu sediul in judetul Dolj 

municipiul/orasul/comun Craiova 	 sectorul/satul 	 cod postal 1100 

Str. STOILOV SIMION 	 nr. 	 bl. E15 	sc. 1 	et. 2 	ap. 9 
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTAR11 LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZAR1: 

A. DOCUMENTAT1A TEHN1CA PAC / PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE 1MPREUNA CU AVIZELE S1 
ACORDURILE OBT1NUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. 

Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor 
obtinute) - constituie contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

B.
TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in 

care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. 

C.
DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 12 luni calculata de la data inceperii efective a lucrarilor 

(anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de 

executie a lucrarilor autorizate. 

D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 

1. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conforrn formularului anexat 
autorizatlei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a 

autorizatiei. 
2. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat 

autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu 

dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate. 

3. Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre 
neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii 

lucrarilor. 
4. ln cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundafii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa 
sisteze executarea lucrarilor, sa la masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentui autorizatiei, 
precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national. 

5. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a 

mediului, potrivit normelor generale si locale. 

8. Sa transporte la 	
materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma 

executarii lucrarilor de constructii. 
7. Să,desfiinteze constructiiIe provizorii de santier in termen de — zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. 

8. La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil Panoul de identificare a investitiei. 

9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitier. 

10. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii 
acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de con ruire / 

desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 

11. Sa ns,gularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatil d plata ce-i revin, 

potrivit egfi, ca urmare a realizarii investitiei. ji.  
12. To e Constructlile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organeidfinanciare 

teritori 	la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si n 	• " I  • 1 de 15 zile de 

la da 	termenului de valabilitate a autorizatiei de construire / desfiintare ( 	'ata de executle 

a luc 	
, 

, 
, 

AR 	
ER 

el 	 şoionlon 	
M* lescu 

şEF *) 
Munteanu 

- 	 --r 	 , 
Taxa de autorizare In valoare de 1.635.000,00 lei a fost achitat ă  conform 	 \ N 

. 	 , 	
‘ 

chitantel 	
• 

nr. Y. --9  ` .1 0 	 din ''' 	
i P 	/ 

 ,' , 	 \ 	, 
ket ţ  

Prezent~ o za ţre a fost transmisă  solicitantului direct/pripŞfă la data de 
4 
; 	.,- ,, 	" . 	Inso ţită  de 

! 

1 	( 	
) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, 

vizate spre 

neschimbare.  

*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritonului 

urbanismului4pa caz. 
pag. 2 



in conformitate cu pranederile Legii nr. 50/1991, givind autorizarea executirii lucrarilor de construc$i, cumodifi cadle si completadle ulterioare,

SE.PRELUNGESTE VAIABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

de la data de pana la data de

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in
conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

PRIMAR
ec. Antonie Solomon

I
L.S.

SECRETAR
Nicoleta l$iulescu

ARHITECT $EF')
arh. Gabriela llunteanu

Data prelungidi valabilitilii

Aihitat taxa de lei conform chitanfei nr.

Transmis solicitantului la data de direcUprin pogti

") Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu respons€tbilitate in domeniuf 
";"*j*i 

terit",i"l"l $urbanismului, dupa caz.

din

(1) Numele si prenurnele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Denumirea lucradi, descrierea concisa a lucrarilor autodzate, precum si alte date extrase din pAC/pAD
{4) $e comdeteaza cu datele exlrase dln cartea Funciara sau din Fisa bunutuiironii'o-up,,"2
(5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie desuprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarifor de constructii si instatatii aferentedin avizul general al investitiei
{6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii
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MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lang ă  TRIBUNALUL DOLJ 

Cod unic de inregistrare 
2182383 

Num ă r de ordine in registrul comertului 
J16/2321/2006 

Exemplar nr: 1 
CERTIFICAT 

DE ÎNREGISTRARE MENŢ IUNI 

Menţiunea nr. 22197 din 07.05.2014 privind inregistrarea modific ării actului constitutiv al 

LIACOM SRL 
cuprinse în act adiţional nr. 15 din 05.05.2014 ş i Mregistrarea datelor din declara ţ ia-tip model 2 este 

inscrisă  1n registrul comer ţului la data de 09.05.2014 in baza rezolut,iei nr. 7890 dii 09.05.2014. 

	

13. M49.2014 	 Oa 	tela DINCĂ  
Data eliberarii: 	  
Anexe: Rezoluţie 

Certificat de inregistrare 
cod 11-10-136 



MINISTERUL JUSTIŢIEI  

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lăngă  TRIBUNALUL DOLJ 

Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod po ştal 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; 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis In temeiul art. 17 1  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359 / 2004 
privind simplificarea formalităţilor la Inregistrarea persoanelor fizice, 

asocia ţillor familiale şi persoanelor juridice,Inregistrarea fiscal ă  a acestora, 
precum şi la autorizarea func ţionă rii persoanelor juridice, 

cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 
eliberat In baza declara ţiei pe propria răspundere inregistrat ă  sub 

nr. 22197 din 07.05.2014 

LIACOM SRL. 
Sediu social: Municipiul Craiova, Calea DUN ĂRII, Nr. 9, CAMERA 6, DENUMITA C6, Judet Dolj. 
Cod unic de inregistrare 2182383 din data 28.11.1992. 
Numă r de ordine In registrul comer ţului J16/2321/2006 din data 14.12.2006. 

44. 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a Inregistrat declara ţia pe propria r ăspundere conform că reia firma 
Indepline şte condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate public ă , activitatea declarat ă , incadrată  in 

ciasa CAEN : 
Activităţi proprii de birou pentru societate: 
la sediul social din Municipiul Craiova, Calea DUN ĂRII, Nr. 9, CAMERA 6, DENUMITA C6, Judet Dolj. 

Valabilitate: p ănă  la modificarea condi ţiilor de funcţionare sau activităţilor pentru care s-a dat declara ţia pe propria 

răspundere. 

DIRECTOR, 
Oana 	niNr 

Emis la data :09.05.2014 / 	2014  
Eliberat la data : 	 



J16/2321/2006 
CUI  -  2182383 

ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Oficiul Registrului Comertului de pe lăngă  Tribunalul Dolj 

DOSAR NR. 22197/07.05.2014 
REZOLU Ţ IA nr. 7890 /09.05.2014 

Pronuntată  în sedinta din data de: 09.05.2014 

Oana-Manuela DINCA — DIRECTORUL Oficiului Registrului Comertului de pe Iâng ă  Tribunalul 
Dolj 

Pe rol fiind solu ţ ionarea cererii de inregistrare nr. 22197 din data 07.05.2014 pentru LIACOM 
SRL, cod unic de inregistrare: 2182383, num ăr de ordine in registrul comertului: J16/2321/2006. 

DIRECTORUL 

Asupra cereri i de fat ă : 
Prin cererea 1nregistrat ă  sub nr. 22197 din data 07.05.014 s-a solicitat, inregistrarea in 

registrul comer ţului a unor modific ări referitoare la: modificare date sediu social; solicitant declara ţ ii ş i 
Inregistrarea datelo• din declara ţ ia tip - model 2 pe proprie r ăspundere in registrul comer ţului. 

in susţ inerea cererii au fost depuse inscrisurile men ţ ionate 1n cererea de inregistrare. 
Examinând inscrisurile men ţ ionate DIRECTORUL, constatând c ă  sunt Indeplinite cerin ţele 

legale, in conformitate cu art. 1,2 ş i 6 din O.U.G. 116/2009, aprobat ă  cu modificări ş i completări prin 
Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicat ă , cu modific ările ş i completările ulterioare, ale Legii 
nr.26/1990, republicat ă , cu modificările ş i completările ulterioare, precum ş i ale Legii 359/2004 cu 
modificările ş i completările ulterioare, urmeaz ă  a admite prezenta cerere privind Inregistrarea in 
registrul comerţului a modificărilor solicitate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN CONDIŢHLE LEGII 

DISPUNE 
Admite cererea de inregistrare a şa cum a fost formulat ă  ş i dispune înregistrarea in registrul 

comerţului a men ţ iunilo• cu privire la: modificare date sediu social; solicitant declara ţ ii ş i inregistrarea 
datelor din declara ţ ia tip - model 2 pe proprie r ăspundere in registrul comer ţului potrivit datelor din: 
Act adi ţ ional nr. 15 din 05.05.2014; Declara ţ ie-tip pe propria r ăspundere - model 2 nr. 22197 din 
07.05.2014; depunerea actului constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act 
adiţ ional nr. 15 din 05.05.2014 ş i a notificării privind depunerea la oficiul registrului comer ţului a 
actului constitutiv actualizat. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj in condi ţiile art. 6 alin. (3)  -  (5) ş i 

următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobat ă  cu modifică ri ş i completări prin Legea nr. 84/2010. 
Pronun ţată  in şedin ţa din data de: 09.05.2014 

DIRECTOR ( 
Oana-Manuela 1 



CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
(coMoDAT)

lncheiat astazi 28.04 .2014la sediul proprietarului

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.S.C. RUKTOUR S.R.L. cu sediul in craiova , str. A.l. cuza, bt. M19C, sc' 1, et' 1' ap' 3' judetulDoli',

avand J1611g62t2003 si cul 16023779, in calitate de comodant, pe de o parte, si

1 .2. S.C. LIACOM S.R.L. , cu sediul in Craiova , str.G-ral Eremia Grigorescu , nr. 16, judetul Dolj

,inregistrata la oRC 116 nr. J161232112006, avand CUI2182383, in calitate de comodatar, pe de

alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta (comodat), cu respectarea

urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acorda comodatarului, sub forma de imprumut urmatoarele bunuri:imobilul situat in

Craiova " 
slr. Caiea P-gr-?$i-.p19---c-am91a-6...{eqgm.ita C6 , judetul Dolj ' asa cum este descris in

actul de proprietate iiiCliit6'diOasGh , pentru stabilirea sediului social

2.2. Bunurile prevazute la punctul 2.'1. se acorda de catre comodant comodatarului pe termen de 10 ani

adica pe perioada de la 28-c/,.2014 pana la 2B-04.2024 in mod gratuit.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

Jl sa conserve bunurile, adica sa se ingrijeasca de ele ca un bun proprietar;

bi sa foloseasca bunurile conform destinatiei lor;
c) sa restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului

sau ori mostenitorilor sai.3)
3.2. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:

il sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunurile pana la termenul 
"'u?T1i^..-,,^_. o,

bi sa restituie comodataruluieventualele cheltuieliefectuate pentru conservarea bunurllor;

c) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a

adus la cunostinta comodatarului'
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentulcontract de comodat pe termen de-10-ani' *-"

4.2. predarea bunuritor va avea loc la data d9 Z8-9*d2-Q1{-g?ta la care incepe executarea contractului a

caruidurata se incheie la data de28.04:'2A24'
4.3. Prin acordul partilor, prezentulcontract poate sa inceteze si inainte de termen'

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unuilunei tribunal

arbitrar/instante judecatoresti, in cazulin care una dintre parti:
- nu isiexeCuta una dintre obligatiile esentiale enumerate in prezentulcontract;
- este declarata in stare de incipacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare

(faliment) inai nte de inceperea executarii prezentul u i contract,
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte

Parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,. printr-o notificare scrisa, de

catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea

Prezentului contract. 
sau

- in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a

executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

5.2. partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prpzentului contract o va notifica celeilalte

parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile

contractante.



5.4. Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 

Vl. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA 

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in 
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost 
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 
zile,producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

6.3. Daca in termen de 30 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa- 
si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese. 

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului 6)  daca acesta nu a putut 
prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile contrar destinatiei si daca nu le-a restituit comodantului 
la termenul prevazut de prezentul contract. 

VII. NOTIFICARI 

7.1, ln acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 
contract. 

7.2. ln cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data nnentionata de oficiul postal 
primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 
cea in care a fost expediata. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

VIII. LITIGII 

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii 
lor. 

8.2. ln cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 
judecatoresti competente. 

R 	„ 
IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare . 
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MINISTERUL JUSTITIEI 	romania2019.eu 
19.1 	OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI 

COMERŢULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lângă  

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

0251310.302; 
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod  de Identificare Fiscala: 

14942091; 

I 	11 11 I 111111111 111 111 
BRAE9R.PH4 

Nr.: 35679/24.04.2019 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comer ţului şi ca urmare a cererii dvs . 

inregistrată  sub nr. 35679 din 24.04.2019, Oficiul Na ţional al Registrului CoMer ţiilui / Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă  Tribunalul Dolj certifică  informaţille referitoare la 

LIACOM SRL 

INFORNIATII DE LDENTIFICARE 
Număr de ordine în Registrul Comer ţului: J16/2321/2006, atribuit "in data de 14.12.2006 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/2321/2006 
Cod unic de Inregistrare: 2182383 
Certificat de inregistrare: B2916021, emis pe data de 09.05.2014 si eliberat la data 13.05.2014 
Adresă  sediu social "  ' • •  '"  • 	,-, 1 -1,7 TAT T1TT '1■ 1" 9, CAMERA 6, DENUMITA C6, Judet Dolj 
Contacte sediu soci 
Contacte firmă : tele 
Actul de inmatriculare ş i autorizare: Sentinţă  civilă  / Hotărăre judecătorească  72/13.01.92,JUD. TG  JIU 
Stare firmă : funcţiune 
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata 
Data ultimei inregistr ări în registrul comer ţului: 09.05.2014 
Durată : nelimitată ; 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de comodat, nr. 17 din data 05.05.2014 
Data de inceput a valabilit ă.ţii pentru dovada de sediu: 28.04.2014. 
Data expirării dovezii de sediu: 28.04.2024. 
Durata sediului: 10 ani. 

CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 250 LEI , integral v ărsat 

Redactat S.L.  /  listat 24.04.2019 : 09:55:15 
Contrafacerea prezentului document constituie.infractiune ş i se pedepse şte conform legii. 
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Număr părţi sociale: 25 
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 
Total aport natură: 6 LEI 

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 
DEACONU ION 
Calitate: asociat unic 
Cetă.ţenie: română  
Data şi locul naşterii: 	 omânia 
Sex: masculin 
Aport la capital: 250 LEI 
Aport vărsat total: 250 LEI 
Aport vărsat in LEI : 250 LEI 
Aport in natură : 6 LEI 
Număr parţi sociale: 25 
Cota de participare la beneficii şi pierderi 100% / 100% 

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ  FIZICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
DEACONU ION 
Calitate: administrator 
Funcţie: membru în cons de administratie 
Cetăţenie: română  
Sex: masculin 
Data şi locul naşterii: 	 orj, România 
Puteri: DEPL1NE 
Data numirii: 24.05.2012 
Durată  mandat: nelimitat ă  
Dată  depunere specimen semn ătură : 25.05.2012 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exi stă  inregistrări. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

Redactat S.L. / listat 24.04.2019 : 09:55:15 
Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţiune ş i se pedepseşte conform legii. 
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Cenzori / Auditori PERSOANE }ITZICE
Nu existd inregistrdri.

Activitatea principali
Domeniul de activiiate principal: conform codificarii (ordin 337/2007)Rev. caen (2)47ll - comerf cu aminuntul in magazine nespecialirut., 

"o 
vdnzarepieaominunta de produs" alimentare,biuturi qi tutun

FTLTALE / SUCURSALE / SUBUNITAu
Nu existd inregistrdri. 

:
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU . :' 

''' '
Denumire: PI_INCT DE LUCRU
AdresS: Municipiul craiova, B-dul 1 MAI, zoNA spITAL NR. l, Judet DoljAct sediu: Contract de inchirier e, nr. 29 din data Ot.Ol.iiiq'Data de inceput a varabilitdlii pentru dovada de sediu: 0r.07.2004.Durata sediului: 15 ani.

SEDII sVsAU ACTTWTATI AUToRlzArn coitrronrvr ART. rs onv rss ig/2004 ":

sediul social din:Municipiul craiova, calea DITNARII, Nr. 9, cAMERA 6, DENLTMI'A c6,llud", o",,Tip sediu: principal

**:i:l *:,1T9,", model 2 nr.22te7 din 07.05.2014
:,::i1$:liictivitdli proprii de bi6u pentru societate , , ii,, , , 1 :t'ru se destdEoard activitdlile previzute in actul constitutiv sau modificatorData certificatului constat atoi: 09.05.2014 , ,,, 

'.rys.'vqLvr

Denumire: ptINCT DE LUCRU

il1,1[::::31;3::#*"ipi'ic"'i"va, 
B-dur 1 MAL zoNA sprrAi NR. 1, Judet Dorj

lin.lo,agt.aeclarafie: modet 3 nr. 545498 din 16.10.20t2 
', ,

Activitefi la sediu:
'r|itr 

-ftffi:XJdinii; 
fabricarea prdjitur'or si a produseror proaspete de pariserie

,rJiiL;Eome4 
cu amE'nuntul al pdinii, produselor de patiserie gi produselor zaharoase, in magazine

. - 47ll - comerf'cu amdnuntul ?n magazine nespecializate, cu vanzale predominanti de produse alimentare,bduturi gi tutun
Data Certificatului constatator: Ig.10.2012

CONCORDAT PREVENTTV
Nu existd inregistrdri.

FAPTE AFLATE suB TNCIDENTA ART 2r. Lrr. e-h) dinr26/r990- urmirire penald: 
- '\' v'\ qvt Llzv

Nu existd inregistrdri.

- Dosar penal - trimitere in iudecatd:
Nu existd. inregistrdri.

Redactat S.L. / Iistat 24.0 4.2019 :09:55:15
contrafacerea prezentului document constituie infracliune gi se pedepse5te conform leeii.
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-  Condamnare penală  a firmei: 
Nu există  inregistrări. 

-  Dizolvare firmă : 
Nu există  inregistrări. 

-  Lichidare firmă : 
Nu există  inregistrări. 

- Insolvenţă : 
Nu există  inregistrări. 

SITUATIA FINANCIARĂ  PE ANUL 2018 
Nu există  inregistrări. 

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului DEACONU ION prin PESA LORENA , spre a-i servi 
la Informare. 

Informaţiile sunt eliberate din registrul comer ţului central computerizat, ţinut de Oficiul Na ţional al Registrului 
Comerţului ş i au la bază  Inregistrările existente In acesta.p ănă  la data de 24.04.2019 

Prezentul certificat constatator are valoare de original. 

Acest document poate fi verificat accesând func ţionalitatea "Verificare certificat" aferent ă  serviciului online 
InfoCert. 

Prezent-ul document conţine date cu caracter personal a c ăror prelucrare intr ă  sub incidenţa prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protec ţia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor 
cu caracter personal ş i privind libera circulaţie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal fumizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv 
in scopul pentru care au fost solicitate. 

DIRECTOR, 

OANA MANUELA  D  10-CA 

Redactat S.L. / listat 24.04.2019 : 09:55:15 
Contrafacerea prezentului document constituie infractiune i se pedepse şte conform legii. 
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Serviciul Dis-"oiin[ in Construclii, Activitate Comercial[ gi protectia Mediului
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Nesecret

Cdtre,
Primiria Municipiului Craiova

Direcfia Patrimoniq
str. A.I. Cuzant.7, Craiova
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file
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file l
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.102119/05.06.2019                          
                                                                                                              
                                                
                                                 
 
                         
 
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere  
nr.29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
 
  
 
 Între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. este în derulare contractul de asociere 
nr.29/01.07.2004, ce are ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară în construcţia 
cu destinaţia de patiserie – gelaterie – pizzerie, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj, 
contract încheiat pentru o perioadă de 15 ani, începând de la 01.07.2004 până la 30.06.2019. 
 Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Craiova S.C. Liacom S.R.L. solicită 
prelungirea duratei contractului de asociere. 
 Menţionăm că pe perioada celor 15 ani de contract asociatul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, prin achitarea la timp a sumelor comunicate, fiind bun platnic, neînregistrând restanţe 
la plata acestora sau a celorlalte creanţe datorate bugetului local. 
 Având în vedere cele relatate, potrivit Cap.VIII, Art.13. din contractul de asociere, precum 
şi, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b 
şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, este 
necesar şi oportun promovarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
asociere nr.29/01.07.2004 încheiat între  Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
  
  
                                  Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                           Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L. 
 
 

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

27.06.2019; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.102119/2019, rapoartele nr.109301/2019 al 

Direcţiei Patrimoniu şi nr.109384/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere 
nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L.; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, 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, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere 
nr.29/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activităţii ce se desfăşoară 
în construcţia cu destinaţia de patiserie-gelaterie-pizzerie, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp., 
situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.176/2004 referitoare la aprobarea contractului de 
asociere  între municipiul Craiova şi  S.C. Liacom S.R.L. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Liacom S.R.L. 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                                         Se aprobă, 
Nr. 109301/18.06.2019                                                                                    PRIMAR, 
                                                                                                                       Mihail GENOIU 

 
 
 
 

      RAPORT 
  privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004  încheiat între 

Municipiul Craiova şi  S.C. Liacom S.R.L. 
 
 

   
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/29.04.2004 s-a aprobat 
asocierea cu S.C. Liacom S.R.L. în vederea exploatării în comun a activităţii ce se va desfăşura în 
construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie - pizzerie, amplasată pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 32,00 mp, situat în Bulevardul 1 Mai, 
zona Spital 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2003.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/27.05.2004 s-a aprobat 
contractul de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat cu S.C.Liacom S.R.L. ce are ca obiect exploatarea 
în comun a activităţii ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie – 
pizzerie, amplasată pe terenul menţionat mai sus, contract  încheiat pe o perioadă de 15 ani. 
 Ulterior, prin Actul Adiţional nr.8/2012 s-a modificat CAP. I - Părţile Contractante – 
Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Municipiul Craiova. 
 Clauzele financiare ale contractului au fost negociate între părţi, astfel că, asociatul s-a 
obligat să plătească autorităţii locale un procent de 2,0 % din totalul încasărilor anuale (cifra de 
afaceri) dar nu mai puţin de o anumită sumă minimă calculată în funcţie de reglementările în 
vigoare, actualizându-se cu indicele preţurilor de consum din anul anterior pentru anul în curs.  
 Suma anuală minimă trebuie achitată în mod obligatoriu către autoritatea locală chiar dacă 
rezultatele financiare ale firmei se situează într-un an sub nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei 
de 2,0 % asupra cifrei de afaceri a anului respectiv. 
 Contractul de asociere nr.29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom  
S.R.L. va înceta prin ajungere la termen la 30.06.2019.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.78733/23.04.2019, dl. 
Deaconu Ion, în calitate de administrator al S.C. Liacom  S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
asociere nr.29/01.07.2004, depunând în acest sens următoarele documente: copia C.I., Certificatul 
de Înregistrare al S.C. Liacom  S.R.L., Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului 
Comerţului, Certificat de atestare fiscală de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, fotografii 
construcţie.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Menţionăm că pe parcursul derulării contractului de asociere S.C. Liacom S.R.L. şi-a 
îndeplinit obligaţiile financiare asumate prin contractul de asociere, achitând la timp sumele 
comunicate şi datorate autorităţii locale. În urma regularizării situaţiilor financiar contabile anuale, 



 

prin aplicarea procentului de 2,0 % asupra cifrei de afaceri, sumele cuvenite Municipiului Craiova 
au fost mai mari decât sumele minime anuale obligatorii de plată, astfel că încasările la bugetul 
local au crescut.  
 Prin asocierea Municipiului Craiova cu S.C. Liacom S.R.L. se va crea în continuare 
posibilitatea realizării unor venituri sigure pentru bugetul local.  
 În urma verificărilor efectuate şi întocmirii notei de constatare de către reprezentanţii 
Poliţiei Locale şi reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, s-a constatat că spaţiul comercial deţinut de S.C. Liacom S.R.L. 
ce face obiectul contractului de asociere nr.29/01.07.2004 avea o suprafaţă mai mare decât 
suprafaţa construită prevăzută în autorizaţia de construire nr.1619/2004, respectiv mai mare decât 
suprafaţa de teren de 32,00 mp ce face obiectul contractului de asociere nr.29/01.07.2004. În urma 
măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare nr.24471/04.06.2019, societatea 
a intrat în legalitate prin desfiinţarea lucrărilor neautorizate şi aducerea construcţiei la starea 
tehnică autorizată după cum rezultă şi din nota de constatare nr.25510/14.06.2019 întocmită de 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit art.13. din contractul de asociere 
nr.29/01.07.2004, şi în conformitate cu art.36, alin.1, alin.2 lit. c şi e coroborat cu alin 7, lit. a din 
Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre analiză şi 
aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
− Prelungirea până la data de 31.08.2024 a duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004 

încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun 
a activităţii ce se desfăşoară în construcţia cu destinaţia de patiserie – gelaterie - pizzerie, 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
32,00 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, zona Spital 1, judeţul Dolj; 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 
asociere nr.29/01.07.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Liacom  S.R.L.  

− Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.176/27.05.2004. 

 
  
                       Director Executiv,                                                   Şef Serviciu,           
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                         Madlen Anca Voicinovschi 
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