
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                               PROIECT 
                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food 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.102107/2019, rapoartele nr.112443/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.112510/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.28/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food 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.28/01.07.2004, 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 30,00 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.175/2004 referitoare la aprobarea contractului de 
asociere nr.28/01.07.2004 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, situat în bulevardul 1 Mai, zona 
Spitalului nr.1. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. M&G Good Food 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.102107/05.06.2019                          
                                                                                                              
                                                
                                                 
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere  
nr.28/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food S.R.L. 
 
  
 Între Municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food S.R.L. este în derulare contractul de 
asociere nr.28/01.07.2004, 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 30,00 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. M&G Good Food 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.28/01.07.2004 încheiat între  Municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food 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.112443/24.06.2019                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                                                       Mihail GENOIU 

 
 
 

      RAPORT 
         privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între 

Municipiul Craiova şi  S.C. M & G Good Food  S.R.L. 
 

   
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.131/29.04.2004 s-a aprobat 
asocierea cu S.C. Ageped 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, în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Bulevardul 1 Mai, zona Spital 1, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.346/2003. Prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.175/27.05.2004 s-a aprobat contractul de asociere nr.28/01.07.2004  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ageped 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. 
 Începând cu 01.08.2014, prin actul adiţional nr.11/2014, încheiat în conformitate cu  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.340/31.07.2014 s-a modificat contractul de 
asociere nr.28/01.07.2004, în sensul schimbării părţii contractante S.C. Ageped S.R.L. cu S.C. 
Bimarcons S.R.L . Actul adiţional nr.15/2018 la contractul de asociere nr.28/01.07.2004, încheiat în 
baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.315/26.07.2018 modifică din nou 
partea contractantă, înlocuind S.C. Bimarcons S.R.L. cu  S.C. M & G Good Food  S.R.L. 
 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.28/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. M & G 
Good Food  S.R.L. va înceta prin ajungere la termen la 30.06.2019.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.65566/03.04.2019, dl. 
Mateiaşi Cornel, în calitate de administrator al S.C. M & G Good Food  S.R.L. solicită prelungirea 
contractului de asociere nr.28/01.07.2004, depunând în acest sens următoarele documente: copia 
C.I., Certificatul de Înregistrare al S.C. M & G Good Food  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. M & G Good Food  
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. M & G Good Food  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. M & G Good 
Food S.R.L. ce face obiectul contractului de asociere nr.28/01.07.2004 avea o suprafaţă mai mare 
decât suprafaţa construită prevăzută în autorizaţia de construire nr.1698/2014, respectiv mai mare 
decât suprafaţa de teren de 30,00 mp ce face obiectul contractului de asociere nr.28/01.07.2004. În 
urma măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare nr.24472/04.06.2019, 
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.26287/24.06.2019, întocmită 
de Poliţia Locală a Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, potrivit art.13. din contractul de asociere 
nr.28/01.07.2004, 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.28/01.07.2004 

încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. M & G Good Food 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 
30,00 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.28/01.07.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. M & G Good Food  S.R.L.  

− Modificarea în mod corespunzăror a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.175/27.05.2004. 

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





SC M84G GOOD FOOD SRL 
CRAIOVA, STR. DIMITRIE CANTEMIR, NR36 
R037968759 

‘kt, 
	 tre, 

c.‘ 

	 imaria Municipilp  h  

Subcipa 3C M&G GOOD FOOD SRL, cu sed 	 str. Dimitrie 
Cantemir, nr. 6,CUI R037968759, inregistrata la registrui comertutui sub nr. 
J16/2119/2017, reprezentata prin Mateiasi Cornel,in calitate de administrator, prin 
prezenta va rog sa fiti de acord cu prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 
28/01.07.2004. 

Multumim! 

Administrator, 

ftr?() Ir 



PI~A 	MUNICIPIULUI CRAIOVA 
320/,67a,„,  0-g 2_004   

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. 	 / 	e).   2004 

CAP. I - Părţile contractante 

Con.siliul Loca1 al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, 
reprezentat prin domnul Primar ing. Vasile BULUCEA 

şi 

S.C. AGEPED S.R.L., eu sediul în Craiova, str. Topora ş  nr. 25, bloc 312, ap.6, 
ăninatriculată  la Oficiul Registrului Comer ţului sub nr. J16/1921/2003, având cod unic de 

CAP. H — Obiectul contractului 

Art. I. Obiectu1 contractului î1 constituie exploatarea ăn comun a activităţiă  ce se va 
desfăşura în construcţia eu destinaţia de FAST FOOD, amplasată  pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, in suprafaţă  de 30 mp, situat în bulevardul 1 Mai, 
zona Spital 1, jud. Dolj. 

Terenul este identificat prin PUD aprobat prin HCL nr. 346/17.X1.2003, eare constituie 
parte integrantă  a prezentului contract de asoc ăere. 

CAP. HI — Durata contractului 

Art. 2. Prezentul contract de asociere se incheie pentru o perioad ă  de 15 ani şi produce 
efecte ăncepând cu data semnări.i lui de către părti. 

CAP. IV  -  Contribuţia părţilor 
Art. 3. Consilăul Local al Miriicipiuhii Craiova contribuie cu terenul în suprafa ţă  de 30 

mp, identificat conform art. 1, evaluat la valoarea de 37.816.000 le ă , conform raportului de 
expertizare şi evaluare. 

Art. 4. S.C. AGEPED S.R.L. contribuie la asociere cu construc ţia şi dotările necesare ăn 
valoare de aproximativ 211.302.000 lei pe care le va exploata şi intreţine pe cheltuial ă  proprie 
pe toată  durata contractului. 

CAP. V— Drepturile părţilor 
Art, 5. Consiliul Local al Municipiiilui Craiova are urrnătoarele drepturi: 
5.1 Să  urmăreaseă  respectarea destina ţiei terenului pentru realizarea obiectului asocierii. 

1 



realizare a contracfului.
- -s#sn sofieite gi-si-verifice;?rin reprezentanffidesenmat ftl\ry&re,.*'ffi modulufale

trffi:: 
conhactulur' docuurentele financiar-contabile cu privire la totalul incas5rilor anuale

5'5 sa primeasci procentul de 2 Yodin totalut incasirilor anuale ftn rvA" dar nu maipuFn de r'000'000 lei/lund in anul zaa4,sumd ce se va achita rooar, p6nd cel mai t'rziu pedata de 20 a lpnii urmitoare cehi pentru care se face plata.5'6 sd recupereze de la s'c' AGEPED s.R.L. confavaroarea pHF achitate experturuipentru shbilirea valorii de circulagie a terenului in sumi de 2.500.000Iei.Art 6. S.C. AGE\ED,S.R.I. are unndtoarele dreptari:6'l sn e>cploatezq nemijloci! bunurile ce fac obiechrr prezenfurui coutract de asociere.G2 Sa administeze gi s5 coordoneze, autonom, activitatea comercialE gi sii ia m[surile cese impua penftu cregterea cifrei de afaceri.

"**rf"lrll :*::,::::"tdfii 
locale avize si acorduri necesare buuei atuinisftrri a obiectului

CAp. W_ Obliga{iite pIr{ilor
" Art 7. obrigariite consitiutui Locar ar afunicipiurui crsiova:7'l si puni la dispoziFa s'c' AGEPED sR.L. terenur ce fase obiectul prezentuluicon{ract. -- v''

o*r":;j:":m* 
asociatul pentr' orice evicfiune privind rerenur ce face obiectur

Art. g. Obtigapiite S.C. AGE\ED S.RL:
8'1 SE obfin* pe chelfuiata proprie toate awzere, acordur'e *i autarraarite recesareexecutiriilucr5rilorpentu re"lirwiai;*fi;.- 

e!4wrt/' *utruunre $ awartaafiile recet
8'2 sE pnsfteze desF,n@a lerenuruil#:"o* u fost aprobat5 prin fofi,,'ri6coosirioruiLocal al Municipitrlui craiova nr- 346/2ao4, l3Llz'c'},gi prin cu 371gil r.12.2003.

"biJ;::Hjf"nf1T* 
de 2 Yodin tqtatul iacasiritor anuate frn rv4 rerkzate ra,, 8-4 s5,*' li ;"*.dfi*1ff;Tfiff;T J::l1ffffir*'::J;_"urmiririi modului de derulme a prezenfului contracf docrrmentele necesare detenrdnlriicorecte a cofei din totalul incasErilor lunare fhrd rvA, cuveniffi consiliului Local atMunicipiului Craiova 
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8'5 sn pHteasci contravaloarea e4pertizei prin care s-a sabifit valoarea de circulafie aterenului ce constituie obiectuI contract'lui o" ur*rio, ;-r;;;"'ui]rn rorffi deschis laTrezoreria craiovain maxini 30 de zile de la dafa serrrnirii confractr:lui inte pargi.



- - l - -

Art' 9- Frocentul din totalul tncasarilor anuale fard TVA realieate de S.C. AGEPED SRL
sau suma minimd de platd cuvenitd Consiliului t*n rt Mr"iripirt"i C*i"*, previzut[ la art.
5.5, se achitd in conhrl w.2122A230 deschis la Trezoreria Municipiului Craiova.

--A*-{&-Pentnr-anii uffi5fo+-sumr-rninirnd de pla*prevaroti.la-art. ff- ssrrnshlriti-_ --
prin act adifional, in fimc$e de reglementdrile in vigoare, actualizatii in funclie de evolulia
indicelui prelurilor de consum.

ArL 11. Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova,
reprezen6nd 2 o/s din.totalul incaserilor anuale fard TVA, realizate la obiectivul prevEzut in
contract la art- l, se efectueazi p6n* la data de 31 martie a anului urmdtor pentru anul incheiat,
pe baza situaSilor financiar contabile ce se vor depune la Primiria Craiova p6n6 la aceeagi
datd.

ArL 12. tn caz de neachitre la termen a sumelor prevEzute la art. 5.5, se vor percepe
dobffnzi calculate conform legislafiei in vigoare la data pIiF.

\/ CAP. VIrI - Modificarea, incetarea gi rezilierea contractului de asociere
ArL 13- Prezenful contract de asociere se poate completa sau modifica numai prin

acordul scris al pir,tilor.
ArL 14. Nici una din pargile serunatare ale prezentului contract de asociere nu va cesiona

drepurile gilsau obliga;iile sale unei ter,ti plrfr, fdr6 acordul scris al celeilalte pdr,ti din acest
con{ract.

ArL 15. Contractul de asosiere inceteazd in urmatoarele situatii:
- r prin ajrmgerea Ia termenur pentru care a fost incheiat;

r inainte de ajungerea la termen, numai prin acordul scris al par,tilor, cu o notificare
prealabilE de 30 de zile, tansnrisd celeilalte pe4i;

r in cazul incetilrii activitE$i S.C- AGEPED SRL, prin lichidare, situqtie in care se
depune o notificare Ia Consiliul Loea! in termen de 30 de zile de la declangarea stlrii de fap!
sau de la data constatirii st[rii de insolvabfitate:

'r-/

r in c-aztil neiEaliZ[ifr investi$ei ce face obiectul conraCtu@lh term#le stabilite prin
acesta.

Art' 16. in cazul nerealizErii investifei in termerurl previzut in autorizafia de construire,
asocierea inceteaz6 de drept, situafie in care S.C. AGEPED SRL va pliti autoritdfii locale o
stima echivalentd cu taxa pentru ocuparea domeniului public al municipiului.

ArlL 11" Rezilierea contractului opereazd de plin drept in caz de neplatE a bei rate
og secu€ve, reprezentfindsuma rninimii de plat[ prev6zuti la art 5.5 saa dac6 se proceffi--__:

schimbarea destina.triei c de asociere, fEra acordul
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art' 18" Rezilierea conkactului pentru nerespectarea obligasilor contractuale afiage plata
de daune intersse.



CAP. IX — Forţa rnajoră  
Art. 19. Nici una dintre părţile semnatare ale prezentului contract de asociere nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea in tennen şi/sau In mod corespunz ător, total sau par ţial a 

- - — - oricăreia dintre 	 ce -Tevin in--baza—prezentului contract, da-că  neexecutâre-a 
respective a fost cauzat ă  de un eveniment imprevizibil la data Incheierii 

contractului, ale c ărui consecinţe sunt de neinlăturat de către partea ce î1 invoc ă  (război, 
calamităti naturale etc.). 

Art: 20. Partea care invoc ă  forţa majoră  va notifica celeilalte p ărţi, atât apariţia cât şi 
incetarea evenimentului 'in termen de maxim 15 zile. Lipsa notific ării evenimentului decade 
partea care invocă  forţa majoră  din dreptul de a fi exonerată  de răspundere. 

Cap. X — Litigii 

Art. 21. Litigiile apărute intre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED 
S.R.L. 'in legătură  cu derularea prezentului contract de asociere se vor rezolva pe cale amiabil ă . 

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 afl ă  sediul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

CAP. XI — Dispozitil finale 
" Art. 23. Asupra bunurilor şi valorilor ce reprezintă  contribuţia fiecărei părţi la reallzarea 

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

ANEXE: 
-  Anexa 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2004; 
- Anexa 2: Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2004; 
- Anexa 3: Plan Urbanistic de Detaliu; 
- Aliexa 4: Certificat de U anism nr 718/1112.2003. 

■ 
MU icipiul Cr inv,i7 	 S.C. AGEPED 

Ing. 

ee. 

Serviciul Contenelos Juridie, 
Vizat pentru legalitate 

MANAGER 
PRED A 1112k A 

ARIIITECT ŞEF 
arh. Gabriela MI"INIJ 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOT:tkik: 	175 

(0)TĂ  ŞTE: 

Art.l. Se aprobă  contractul de asociere cu S.C. " GEPED" S.R.L. ce are ca obiect 

PEŞFJ 	 CON 

Iing./ su 	 Nie 	CU 
i 

1 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 131 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrtmit în şedinţa ordinară  din data de 
29.04.2004; 

Având în vedere referatul nr. 25062/2004 intocmit de Direc ţia Urbanism prin 
care se propune asocierea cu S.C."AGEPED" S.R.L.. în vederea desra şurării activităţii 
de patiserie FAST FOOD 'in construc ţia cu caracter provizoriu din B-dul 1 Mai, zona 
Spital 1, conform H.C.L. nr. 346/2003. 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Artel. Se aprobă  asocierea cu S.C."AGEPED" S.R.L. Craiova în vederea exploat ăxii 
in comun a activităţii ce se va desfăşura in construcţia eu destinaţia de 
patiserie FAST FOOD, amplasat ă  pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului, în suprafaţă  de 30,00 mp, situat in B-dul 1 Mai, zona Spital 1, 
conform H.C.L. nr.346/2003. 

Art.2. Se imputernice şte Primarul să  negocieze contractul de asociere cu 
S.C."AGEPED" S.R.L care va fi supus aprob ării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3.Direcţia Administraţie Publică  Locală, Direcţia Urbanism şi Direcţia 
Economico-Financiară  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ăr'ari. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Economico — Financiar'ă  
Serviciul Contracte şi Autorizări 
Nr. 	/  /0. 62.   2012 

ACT ADITIONAL Nr. 8/ 2012 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

in conformitate cu art. 13 coroborat cu art. 10 din contractul de asociere 
nr. 28/2004 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  fiscal ă, cu modific ă rile 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  Se inlocuie şte in CAP. I — Părţile 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 

ACUPUT195  I) 

Art..5  Ne menţin termeneie cle plata 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) ş i 30 
septembrie pentru rata II(sem. II). 

Art. 4 Suma minimă  de plată  obligatorie stabilită  prin contractul de asociere, 
aşa, cum a fost modificată  prin actele adi ţionale care fac parte integranta din acesta, 
consfituie creanţă  bugetară  certă , lichidă  ş i exigibilă  provenită  dintr-un raport juridic 
contractual, iar in cazul neachit ării acesteia la termenele stabilite la art.3 de mai sus 
devine titlu executoriu care se transmite la Direc ţia de Impozite şi Taxe in vederea 
executării silite a asociatului în condi ţiile prevăzute de 0.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală, republicată, cu modific ările ş i completările ulterioare. 



Manager 
Grigore Marian 

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

ICIPIUL CRAIOVA 
	

S.C. AGEPED S.R.L. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmă rire Contracte, Agen ţi economici 
Nr.165W9 /,/,/(,),  2014 

ACT ADITIONAL Nr.11/2014 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

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

reprezentat prin Primar, pe de o parte şi 
• 	 • 	 - - 	• • 

In conformitate cu art. 13 şi art.14, coroborate cu art. 10 din contractul de asociere 
nr.28/2004, ţinând cont de dispozi ţiile art. 136 alin. 1 şi art. 141 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură  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 ş i 
în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.340/31.07.2014, s-a incheiat 
prezentul act adi ţional, astfel: 

Art.1  
Se modifică  CAPI-Părţile contractante- din contractul de asociere nr.28/2004, în sensul 

înlocuirii S.C.AGEPED S.R.L. cu S.C.BIMARCONS S.R.L., şi va avea incepând cu 
01.08.2014 următoarea formulare: 

intre MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în str.A.I.Cuza, nr.7, având CUI 4417214, 
prin Primar, pe de o parte ş i 

S.C. BIMARCONS S.R.L. cu sediul 

pe de altă  parte 
Art.2  
Suma minimă  de plată  obligatorie pentru perioada 01.08.2014-31.12.2014, 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 914 lei şi se va achita până  la 30.09.2014. 



Pentru anii urm ători, suma minim ă  de plată  prevăzută  la art.5.5 se va stabili prin act 
adiţional, 'in func ţie de reglementările 1n vigoare, actualizată  in funcţie de evoluţia indicelui 
preţurilor de consum. 

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  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.28/2004 r ămân neschimbate. 
Art.5  
Prezentul act adi ţional s-a Incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractant ă . 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
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PRIMAR, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUN1CIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.340 
privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004, incheiat intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Intrunit 1n şedinţa ordinară  din data de 
31.07.2014; 

Având In vedere raportul nr.107372/2014 al Direc ţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de asociere nr.28/2004, Incheiat Intre Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L. şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014; 

in 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, republicat ă, privind administra ţia 
publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea contractului de asociere nr.28/2004, Incheiat Intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L., având ca 
obiect exploatarea 1n comun a activit ăţii desfăşurate 1n spaţiul cu destinaţia de 
FAST FOOD, amplasat 1n municipiul Craiova, b-dul 1Mai, zona Spital 1, în 
sensul schimbării părţii contractante S.C.AGEPED S.R.L., cu 
S.C.BIMARCONS S.R.L. 

Art.2. Se Imputernice şte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de asociere nr.28/01.07.2004. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  1n mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 131/2004. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu, S.C.AGEPED S.R.L. ş i 
S.C.BIMARCONS S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi economici 
	2016 

5 

ACT ADIŢIONAL Nr.12/2016 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

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

prin Primar, pe de o parte ş i 
,• 	 Ar■ 	• J_.__1 nj, 

in 

ş i 
ţul 
Dr, 

pe ae arta pane. 
In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.28/2004, 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 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 2016 prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din contractul 

de asociere nr.28/2004, a şa cum a fost modificată  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 

2.191,00 lei/an. 
Art.2  
Se men ţin termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute 1n 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.28/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a Incheiat in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractant ă  ş i produce efecte incepand cu 01.01.2016. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 

LIA OLG 

S.C. BIMARCONS S.R.L. 
Asociaţi, 

Administrator, 
Grigore Poynpine1-Marj-3.13 
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MUNICI] 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Servicild Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	 

ACT ADIŢIONAL Nr.13/2017 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

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

reprezentat prin Primar, pe de o parte ş i 	 _ 

in conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.28/2004, 

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 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 2017 prev ăzută  la art.5.5 ş i art.8.3 din 

contractul de asociere nr.28/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale 

anterioare, este de 2.179,00 lei/an. 
Art.2  
Se men ţin termenele de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum au fost prev ăzute în 

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.28/2004 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. 

S.C. BIMARCONS S.R.L. 
Asocia ţi, 

Administrator, 
Grigore PompineyVIarian 

Directia Pai 
Director F.2, 

c.j.Cristian Io 

Vizat 

	

Control Financiar Preventiv 	Mateia5i Cornel-George 
Director Executiv, 

A 	Lucia STEFAN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Servic'ul_Urm ărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	. 	//M  2018 

ACT ADIŢIONAL Nr.14/2018 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

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

LIG Z:11 Lct pal 1C. 

In conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.28/2004, ţinând cont 

de dispoziţiile 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 prev ăzută  la art.5.5 şi art.8.3 din contractul 

de asociere nr.28/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale anterioare, este de 

2.251,34 lei/an. 
Art.2  
Se men ţ in termenele de plat ă  a sumei minime obligatorii aşa cum au fost prev ăzute in actul 

aditional nr 1/2007, respectiv, 31 martie 2018 pentru rata I (sem. I) şi 30 septembrie 2018 pentru rata II 

(sem 11). 
Art.3  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.28/2004 r ămân neschimbate. 
Art.4  
Prezentul act adi ţional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă  şi produce efecte incepand cu 01.01.2018. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 	 S.C. BIMARCONS S.R.L. 
PRIMAR, 	 Asociaţi, 

MIHAIL GENOIU 	 Administrator, 
Grigore Pompinel-Marian 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ăriye jContracte, Agen ţi Economici 
Nr.  /„. (W//t7 , 12 4.2018 

ACT ADITIONAL Nr.15/2018 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, jude ţul Dolj, 

având CUI 4417214, reprezentat prin Primar, pe de o parte 
si 

IJJ 0111011111 Ld LC cu art.1.5 coroDorat cu art.14 dm contractul de asociere 
nr.28/01.07.2004, precum şi in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.315/26.07.2018 şi a contractului de vânzare-cump ărare autentificat sub 
nr.3314/24.08.2018 de Societatea Profesional ă  Notarial ă  — Doina Făurar, s-a incheiat 
prezentul act adi ţional, astfel: 

Art.1  
Se modifică  CARI - Părţile contractante din contractul de asociere 

nr.28/01.07.2004, în sensul schimb ării părţii contractante S.C. BIMARCONS S.R.L. cu 
S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L. astfel: 

„intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, jude ţul Dolj, 

având CUI 4417214, reprezentat prin Primar, pe de o parte 
.; 



Art.2  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.28/01.07.2004 r ămân neschimbate. 

Art.3  
Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de asociere 

nr.28101.07.2004 şi s-a incheiat 1n 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă . 

MUNICIPI 
PRI  41  r> 

S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L. 
Asocia ţi şi administratori 
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IOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.315 
privind niodificare.) contractului de asociere nr.28/01.07.2004 IncheiatIntre 

al Mu licipiului Craiova i S.C. Bimarcons S. L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit 1n şedinţa ordinară  din data de 
26.07.2018; 

Având în vedere rapoartele nr.108890/2018 al Direc ţiei Patrimoniu ş i 
nr.108987/2018 al Directiei Juridice, Asisten -ţă . de Specialitate şi Contencios Admnistrativ 
prin care se prop -une modificarea contractului de asociere Incheiat Intre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Bimarcons S.R.L. i rapoartele nr.321/2018 al Comisiei 
Servicii Publice, Liber ă  Iniţiativă  ş i Relaţii Internaţionale, nr.323/2018 al Comisiei pentru 
invă.ţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.325/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protec ţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr329/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică  şi Drepturi Cetăţene şti şi nr.331/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze ş i Administrarea domeniului, 

lit. e, corribor2t cu 	 21in.2 lit.f, 2, rt.61 
ş i art.115 alin.I lit.b din Legea nr.215/2001,republicat ă, privind administraţia publică  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.i.Se aprobă  modificarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004, incheiat Intre 
Consiliul Local al, Municipiului Craiova şi S.C. Bimarcons S.R.L., având ca obiect 
exploatarea 1n comun a activit ăţii ce se va desfăşura 1n construc ţia cu destinaţia de 
patiserie Fast Food, în sensul schimb ării părţii contractante S.C.Bimarcons S.R.L., 
cu S.C. IVI&G GOOD FOOD S.R.L., după  Incheierea contractului de vânzare-
cumpărare intre cele dou ă  părţi. 

Art.2.Se Imputernice şte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adi ţional de 
modificare a contractului de asociere prev ăzut la art.1 din prezenta hot ărâre. 

Art.3.Pe data prezentei hot ărâri, se modific ă  in mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local ai IVIuniciplului Craiova nr.340/3 1.07.2014. 

Art.4.Primaral Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu, S.C. Bimarcons S.R.L. ş i 
S.C.M&G GOOD FOOD S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărârl, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Servic'ul Ujm ărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr 	3,(-)./21:119  

ACT ADIŢIONAL Nr.16/2019 
la contractul de asociere nr. 28/01.07.2004 

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

A,. 

aumin.~aLoil, p  u cuLa 	i. 

in conformitate cu art.13 coroborat cu art.10 din contractul de asociere nr.2812004, ţinând cont 
de dispozi ţiile art.220 alin.1 şi art.226 din Legea nr.20712015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.273129.06.2006 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.28/2004, a şa cum a fost modificat ă  succesiv prin acte adi ţionale 
anterioare, este de 1.163,00 lei. 

Art.2  
Se menţine termenul de plată  a sumei minime obligatorii a şa cum a fost prev ăzut în actul 

adiţional nr.3/2007, respectiv, 31 martie 2019 pentru rata I (sem. I). 
Art.3  
Celelalte articole ale contractului de asociere nr.28/2004 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  incep991cu  01.01.2019. 

S.C. BIMARCONS S.R.L. 
Asociaţi, 

Administrator, 
Grigore Pompinel-Marian 

Mateiaşi Cy~rge 

Direcţia Patrlimoniu,(/ 
Director  

Cristian Io] 	4t. 

. 	 . Sef Ser 
Madlen Anca 	 CHI 

Vizat pei 
Direc ţi 

Cons. Jur. Ni 	ELICI  

Vizat, 
Control Financiar - Preventiv, 

Direcţia Economico - Financiar ă  
insp. 	 a 
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-pe imobilul - teren 
satul 
Bulevardul 

_ 	. 
- 	. _ 	. 

Cartea funciara (4) 

si 	constructii - situat In judetul 
, sectorul 

1 Mai-zona Spital 

/fişa bunului imobil 

Dolj 	, 	 Municipiul 

, nr. 	1 	, bl. 	- 

/ nr. cadastral 

• 	Craiova 
, cod poştal 
, sc. 	- 	, et. 	- 	, ap. 

4ţo 

ROMÂNIA 

JUDETUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr. 170503 din  

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 

Nr. 1 (: 112 din  

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU 

irmaro rprprii 2ciresate de 

email 	 Inregistrată  la nr. 170503 din 20/11/2014 . 

4111, 	in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii , 

republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

SE AUTORIZEAZĂ : 
executarea lucr ărilor de construire pentru: 

MODERNIZARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE CU DESTINATIA DE FAST-FOOD CU S=30,00 MP 
(Sc=Sd=30,00 mp; Su=26,95 mp ) 
CONDITII: 
Constructia va fi amplasat ă  pe durata derularii Contractului de asociere nr.28101.07.2004 si a Actului 
aditional nr.11/2014 ş i se va desfiinta prin grija si pe cheltuiala beneficiarului in termen prev ăzut prin 
notificarea primit ă  de la PMC in functie de necesitatile zonei, f ă ră  a solicita desp ăgubiri. 
Stationarea mijloacelor de transport folosite pentru aprovizionare nu va afecta circulatia pietonala si 
rutiera din zon ă . Nerespectarea conditillor de achitare a tarifelor stabilite atrage sanctiunea demolarii 
constructiilor conform legislatiei in vigoare . 
Se vor respecta avizele, acordurile ş i documentatia tehnica ce st ă  la baza emiterii autoriza ţiei de 
construire. 

, 

, 

-lucră riin valoare (5) de 13500  lei 
-in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut ă ri lucră rilor de construire (D.T.A.C. + 
D.T.O.E.), respectiv desflintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr. 	 6712014 	din 	 , 

a fost elaborat ă  de 	 SC AEDILIA PROIECT SRL 	 , 	DOLJ 	, 
CRAIOVA 	, satul 	 , sectorul 	, cod poştal• 

Strada 	 UNIRII 	 , nr. 	196 	, bl. • 	 - 	, sc. 	- , et - , ap. 
- , respectiv de 	ARH. ŞTEFĂRTĂ  EMILIAN 	-arhitect/conductor arhitect cu drept de 

semn ă tură , inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr.  . 	 90 	 , 1n 
conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicat, aflat in evidenta Filialei teritoriale 	OLTENIA 	a Ordinului Arhitectilor din România. 

FP-40-03, vei .  01 



\ 
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: 
A. Documentaţia tehnică  - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizat'ă  spre neschimbare - , Impreun ă  
cu toate avizele ş i acordurile obţinute, precum ş i punctul de vedere/actul administrativ al autorităţ il 
competente pentru protec ţia mediului, face parte integrant ă  din prezenta autoriza ţie. 

Nerespectarea intocmai a documenta ţiei tehnice - D.T. vizată  spre neschimbare (inclusiv a avizelor ş i 
acordurilor ob ţinute) constituie infrac ţiune sau contraven ţie, după  caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (i), 

respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, 
republicată .  

in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50-1991 ş i cu respectarea legisla ţiei 
pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice ş i private asupra mediului,In situa ţia in carein timpul execută ril lucră rilor şi numaiin 

perioada de valabilitate a autoriza ţiei de construire survin modifică ri de temă  privind lucră rile de construcţ ii 
autorizate, care conduc la necesitatea modific ă rii acestora, titularul are obliga ţia de a solicita o nou ă  

autoriza ţie de construire.  

B. Titularul autoriza ţiei este obligat: 
1. să  anun ţe data Inceperii lucră rilor autorizate, prin trimiterea in ştiinţă rii conform formularului anexat 
autoriza ţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administra ţiei publice locale emitentă  a autoriza ţ iel; 2. să  anun ţe data inceperii lucră rilor autorizate, prin trimiterea instiin ţă rii conform formularului anexat 
autoriza ţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorialin construc ţii, impreună  cu dovada achită ril cotei 
legale de 0,1 % din valoarea autorizat ă  a lucră rilor de constructii ş i instala ţil aferente acestora; 
3. să  anun ţe data finaliz ă rii lucră rilor autorizate, prin trimiterea In ştiintă ril conform formularului anexat 
autoriza ţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in construc ţii, odată  cu convocarea comisiel de 
recepţ ie; 
4. să  păstreze pe şantier, în perfectă  stare, autoriza ţia de construire şi documenta ţia tehnică  - D.T. 
(D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată  spre neschimbare, i'mpreun ă  cu Proiectul Tehnic - P. Th ş i detaliile de 
execu ţie pentru realizarea lucră rilor de construc ţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de 
control, potrivit legii, pe toată  durata execută rii lucră rilor; 
5. in cazul in care, pe parcursul execut ă rii lucrărilor, se descoperă  vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, funda ţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), s ă  
sisteze executarea lucr ă rilor, să  ia măsuri de pază  ş i de protec ţie ş i să  anun ţe imediat emitentul autoriza ţ iei, 
precum şi Direcţia judeţeană  pentru cultură , culte ş i patrimoniu; 
6. să  respecte condi ţile impuse de utilizarea ş i protejarea domeniului public, precum şi de protec ţie a mediului, 
potrivit normelor generale ş i locale; 
7. să  transporte la 	RAMPA ECOLOGICĂ  MOFLENI 	materialele care nu se pot recupera sau 
valorifica rămase in urma execută rii lucră rilor de construc ţ ii; 
8. să  desfiin ţeze construc ţiile provizoril de şantier in termen de 	zile de la terminarea efectiv ă  a lucră rilor; 
9. lainceperea execu ţiei lucră rilor, să  monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investi ţiei"(vezi anexa 
nr.8 la normele metodologice); 
10. la finalizarea execu ţiei lucră rilor, să  monteze "Placu ţa de identificare a investi ţ iei"; 
11.1n situa ţia nefinaliză ril lucră rilor In termenul prevăzut de autoriza ţie, să  solicite prelungirea valabilită tii 
acesteia, cu cel pu ţin 15 zile Inaintea termenului de expirare a valabilita ţii autoriza ţiei de construire/desfiin ţare 
(inclusiv durata de execu ţie a lucră rilor); 
12.să  prezinte "Certificatul de performan ţă  energetică  a clădirii" la efectuarea recep ţ iei la terminarea lucră rilor; 
13. să  solicite "Autoriza ţia de securitate la incendiu" dup ă  efectuarea recep ţiei la terminarea lucră rilor sau 
Inainte de punerea in func ţiune a clădirilor pentru care s-a ob ţinut "Avizul de securitate la incendiu"; 
14. să  regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obliga ţii de plată  ce îi revin, 
potrivit legii, ca urmare a realiz ă rii investi ţ iei; 
15. se declare construc ţiile proprietate particulară  realizate, 1n vederea impunerii, la organele financiare 
teritoriale sau la unit ăţile subordonate acestora, dup ă  terminarea lor completă  ş i nu mai tă rziu de 15 zile de la 
data expiră rii termenului de valabilitate a autoriza ţiel de construire/desfiin ţare (inclusiv durata de execu ţie a 
lucră rilor). 
C. Durata de execu ţie a lucrărilor este de 12 Luni calculată  de la data inceperil efective a lucr ă rilor 
(anun ţată  in prealabil), situa ţie in care perioada de valabilitate a autoriza ţiei se extinde pe Intreaga durat ă  de execu ţie a lucră rilor autorizate. 

INTOCMIT 
Marh 

FP-40-0 
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D. Termenul de valabilitate al autoriza ţ iei este de 12 Luni de la data emiterii, interval de tirn&in car,i2 
trebuie Tncepute lucră rile de execu ţie autorizate. 

PRIMAR, 
Lia Olgu 	 Nic 

AMITECT ŞEF, 
Gabriela Miereanu 

Taxa de autogiilşi _ 	 lei, fo ţ  agytată  conform 
Chitan ţei nr.,71Y0)240(03— 	it":00126dirt7522 
Prezenta autoriza ţie a fost tr smisă  solicitantului DIRECT la data deV§:.°2,2(0"i—nso ţită  de I 
exemplar(e) din documenta ţi tehnică  -D.T., Tmpreun ă  cu avizele şi acordurile ob ţinute, vizate spre 	- 
neschimbare. 
1n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, 
republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare,' 

se prelungeste valabilitatea 
Autorizatiei de construire 

de la data de 	 pană  la data de 

41) 	După  această  dată , o nouă  prelungire a valabilita ţii nu este posibilă , solicitantul urmând să  ob ţ ină , in condi ţiile 
legii, o altă  autoriza ţie de construire. 

PRIMAR, 	 SECRETAR, 

ARHITECT ŞEF, 

Data prelungirii valabilit ăţ 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 lucrării, descrierea concisă  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 Fişa bunului imobil, după  caz 
(5) Valoarea lucră rilor, declarată  de solicitant, inscris ă  in cererea de autorizare, calculat ă  în funcţie de 
suprafa ţa construită  desfăşurată  a construc ţiilor ori valoarea lucră rilor de construc ţ ii şi instala ţii aferente din 
avizul general al investi ţ iei 
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. ş i data elaboră rii documenta ţiei, precum ş i celelalte elemente de 
identificare. 

ŞEF SERVICIU 	 iNTOCMIT 
Mariana Liliana Fugaru 	 Maria Flon 

FP-40-03, ver 
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Pl4k MINISTERUL JUSTIŢIEI 
	  romania20 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe Iâng ă  

TRIBUNALUL DOLJ 
Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod postal 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; 

I I 1111 81 1119111 11111 III 
Nr.: 34498/18.04.2019 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comer ţului şi ca urmare a cererii dvs. 
inregistrată  sub nr. 34498 din 18.04.2019, Oficiul Na ţional al Registrului Comer ţului / Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă  Tribunalul Dolj certific ă  informaţifie referitoare la 

M & G GOOD FOOD SRL 

INFORNIATII DE IDENTIFICARE 

SEDIU SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

Redactat M.O.R. / listat 18.04.2019 : 09:56:26 
Contrafacerea prezentului document constituie infractiune ş i se pedepse şte conform legii. 

1/5 



11 1 1 11 1111  II I 1191311: 11 1 11 11 1 1 
ASOCIATI PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

ASOCIATI PERSOANE FIZICE 

MATEIAŞI CORNEL-GEORGE 

REPREZENTANT acţionar/asociatimembru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 

Nu există  ittregistrări. 

REPREZENTANT acţionar/asociatimembru (PERSOANĂ  FIZICĂ) 

Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
.  •  r-r■-•--,•  •  1-17  rnnTrr rr rsnrrr 

 

GRIGORE POMPINEL-MARIAN 

2/5 



II I 1111 1BI I I 19111 111 I ll 

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. 

Activitatea principală  
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
5610 - Restaurante 

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI 
Nu există  inregistrări. 

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

3/5 



illlillilLUrururull
5610 - Restaurante

Data certificatului constatator: 27 .12.2017

CONCORDAT PREVENTIV
Nu existl inregistriri.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26l1990

Redactat M.O.R. / listat 18.04.2019 '.0956.'26

a;;;i;;" prezentului document constituie infracliune qi se pedepseqte conform legii'
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I I 11 1 1181 1 11  ,111 111111 111 
S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului MATEIASI CORNEL-GEORGE , spre a-i servi la 
Prirnărie. 

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 18.04.2019 

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 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 DINCĂ  

Redactat M.O.R. / listat 18.04.2019 : 09:56:26 
Contrafacerea prezentului document constituie infractiune ş i se pedepse şte conform legii. 

5/5 



Anexa nr. 13 
Model 2016  -  ITL 013 

ROMANIA 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 
Craiova, 200585 

Tel.: 40251/416235 
Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

Codul de identificare fiscal ă : 4417214 
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE 
Sediul: Str.Calea Bucuresti, Nr.51C 
R.C.F.E.C.A.F. 
Tel. 0251/411111 
Fax. 0251/414237 

Nr. 528188 / data eliber ă rii: 17.04.2019 

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

La data de Intâi a lunii urm ătoare eliberă rii prezentului certificat de atestare fiscal ă , nu figurează  In evidentele compartimentului fiscal 

cu creante bugetare de plat ă4) catre bugetul local, conform declaratiilor depuse si evidentelor existente la data Intocmirii. 

1n cazul utiliz ării pentru deschiderea procedurii de lichidare/insolvent ă /faliment/dizolvare/fuziune/absorbtie/ divizare/privatizare 
certificatul se elibereaz ă  cu debite. ln documentul de finalizare a procedurii se Inscriu 1n sarcina cui ramân debitele, iar documentul se 
comunică , in copie, organului fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRELUNGIRE CONTRACT PRIMARIE 
Pentru Instră inarea dreptului de proprietate asupra cl ădirilor, terenurilor ş i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se 

Instră inează  trebuie să  prezinte certificate de atestare fiscal ă  prin care s ă  se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plat ă  datorate 

bugetului local al unită tii administrativ-teritoriale In a c ărei rază  se afl ă  Inregistrat fiscal bunul ce se Instraineaz ă . Pentru bunul ce se 

Instraineaz ă , proprietarul bunului trebuie s ă  achite impozitul datorat pentru anul In care se Instraineaz ă  bunul, cu exceptia cazului In 

care pentru bunul ce se Instraineaz ă  impozitul se datorează  de altă  persoană  decât proprietarul. Actele prin care se Instraineaz ă  
cl ădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu Inc ă lcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de 

procedură  fiscal ă , cu modificarile ş i completările ulterioare sunt nule de drept. 
Precizăm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate ş i nu conferă  această  calitate. 

Alte men ţ iuni ale organului fiscal local:  	  

* Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii.  

Pt. Conducatorul organului  10 Nr'N'i 
A fiscal local, 

Intocmit 
CHIRITA RODICA-DANIELA 

I )  Executorii fiscali  ai altor  organe  fiscale, executori judec ătoresti/bancari, lichidatori, notari. 

2) Figureaz ă  Tn  evidentele  fiscale  cu urm ătoarele bunuri.... proprietate-folosin ţă  din  data 	ialte situa ţ il. 

3) in cazul 7n  care  informa ţ iile nu au loc In aceast ă  sec ţ iune, organul fiscal local poate elibera o anex ă  la certificatul de atestare fiscal ă , făcând men ţ iune asupra acestui aspect. Anexa  la 

certificatul  de  atestare  fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ăturile ş i ştampila organului fiscal local. Anexa  este  valabilă  doar Tnso ţ ită  de certificat. 

Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i Tn format  electronic. 

Versiune ProTaxl: Tx1 2019.03.05 1 	 Tiparit de: CHIRITA RODICA-DANIELA, 17.04.2019, 14:53:56, pag. 1/1 

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 16412. 



POLIŢ IA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PRIMARIA, Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 	 Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08 00-1600 ) 

1P4r,- 	CRAIOVA 	Craiova, Dolj, 200754 	 Fax: +40-251532717 
, 	 Roffice@politialocalacraiova.ro 	Tel: +40-251510154 - Dispecerat 

www.politialocalacraiova.ro 	 Tel: +40-251 - 984 Telefonul Cetăţeanului 

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 	 Nesecret 

NOTĂ  DE CONSTATARE  

incheiată  azi. 2  4-de 	in Craiova, strada 	-1 	'ti -rA-Luzul" 
nr 	, bl 	, sc 	 ap 	 ca urmare a verificărilor efectuate in baza Legii nr. 50/1991, 
republicată, cu completările si modific ările ulterioare. 

Din partea Poli ţiei Locale a Municipiului Craiova, Serviciul Disciplin ă  în Construcţii, 

	

Activitate Comercial ă  şi Protec ţia Mediului participă . 	
si -cpAoc_fi--k) 	G  grY2-1' EL 	având firnetia 1 nnliticti 

SEMNATURA 	  
ART.26(1) Constituie contraven ţii următoarele fapte, dacă  nu au fost săvârsite în astfel de 

condiţii incât, potrivit legii, să jîe considerate inftacţiuni: 
Lit. f ) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 

organelor de control abilitate sau prin neprezentarea docurnentelor şi a actelor solicitate• 
CONSTATikRI: LIV~. 	ort.15=,u' 19-w-me' 	 pvl. 102 -3,?//2‘),  

- 

tf4, J 	 2‘ 02-1  
k 	I £."--7.)-(--D,u, 	1,--.-, 	c-,..,:--v. 	t°,---- -(‘-i.c.,.£--°-, - -- 	. vneţiu ţwyt c.,,,,, 	//... 	1Y--„Lx-va,-;1,t   

a 	■ 
Ă- 	')Lx;,= 	4 	, 	cr,.. 	• 	9 	« 	;,,312 	'ii-,-,,,,,v 	ţr, 	',-,_ , 	- •  1 	, ". 

	

1-4-  2,.. 6 	6-0'3/N 	F'3`-' 	5 -P---. 	,liz_ curn  , ,,e.._  r 
• 	,/,_,.4-2„:; .v 	£ ; , cz___  c. 	, 	. 	Ă 	Y-ttz-v-2, - 	 - 	i-Ag.4,,,• 	0-z)-2„. 	,...b 	r)L  

- C47;7 	4-z9-3-2 	e.,::;r•-(.9-y,- -2_ c...,-,.. ny-2-‘,4,4Z,t CLC,h-ib'  
- /714  - 	16V 2_0 i q. h, ? - 	0,--ztg-4. 	ki, 	̀ 	 - 	P-,..e0 	-- 	,,,.., i,:-.-__ e32_,-: 	C-€9-2,4771-4--k  ,  Lt.-.,- 	40-(ce.Lt-ez-f-;- 	0-4.k‘ 	 LL.k 

0-4- 	,OL,P9-c.A.C(4. 

.2_& 	'',,i-it.ej.  - 

‘6,-;-, azjerz.„ ‘ , 
Dte,,:....J--  

7 

VIĂSURI: (iţi.u._ 	,,,-ffl__  

-,----- 

,,, 

TERIVIEN 	-,.---- 

intocmit, 	 ?.yy<,--w,,,,:t.,,,'i; A J  ;c:___  6 ,,.' P A-:-  -._ 	, 	Beneficiar, 
6,0,ti 5EVER- 	 ---- 	 , 

c?=2--R.c.i M13 R. 

" Info rmaţiile din prezentut aocument au j __, _____. ___ .......,. ... _--,----,--- --, opeannr 679/201 6 privind protectia 
persoanelor fizice in  ceea ce  priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal .şi privind libera circulatie a acestara". 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

-.1,i-- 	 PRIMĂRIA MUNICIPIULUICRAIOVA 	 MOVi IM.,■11 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235  

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 	.'*- 	 I'''. 
consiliulocal@primariacralova.ro 	

:'''  k4  ,r1 	 www.prirnariacralova.ro  
''  "*.»•:" '' 	 011•NI 1T 1 

1 ,00001 cr R.T I r1(1,\ 7 tY.5C 
,  

DIRECTIA PATRIMONIU 	 P(3LITIA LOCALĂ  CRA-10VA 

Serviciut Urm ă rire Contracte, Agenti Economici 	 INTRARE0262 4  
Nr.  il 2402.2-  /24.06.2019 

	

...,.:-.- 	7.1114:32  UNA 	N k0 ,‘  2-49 

------------ -------"---------- - - ------\---------_____________ 

Către, 
POLITIA LOCALĂ  CRAIOVA, 

Str, Dimitrie Gerota, nr. 22 
Craiova, judetul Dolj 

Urmare adresei nr.111987/21.06.2019 a S.C. M&G Good Food S.R.L., v ă  rugă.m să. ne  

Insotiti in teren la adresa Bulevard 1 Mai, zona Spital 1, 1n vederea verific ării ducerii la 

Indeplinire a notei de constatare şi•procesului verbal de constatare şi sanctionare 

nr.24472/04.06.20 19. 

Directoţ  
CristiarrI/  

şefAeziciu, 
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Anexe 
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Q.1.19 Pc. ‘::=".• 	 tr-r« 	 `1)z 	LA, 	 ţi7 u 

c"." 

1.-,Z) 	 r 7 f° 	 rr, ice 	Mcl-Q-0 	r--Q • <-2.›- trhcper,e,--,-J,01& f e-L 14'1"e-,L 3A 

eak e 

,k9c, 	k.xJ29...p 	 -ţe r 

	

( 	
r3 

(") 	
, 

tr- 	r 



...4",... 	 POLITIA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI CRAIOVA 5 

	

PRIMAR1A 	Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 	 Tel: +40-251533207 (Luni—Vineri; 08"-16") 
- Craiova Doli 1 \  ^ CRA1OVA 	. ' .' 200754 

--- 	
Fax: +40-251532717 

office@politialocalacraiova.ro   Tel: +40-251510154 — Dispecerat 
www.politialocalacraiova.ro 	 Tel: +40-251 — 984 Telefonul Cetateanului , 

......._ --1-
'''''' Operator de date cu caracter personal nr. 3461 	— 

N r. 	, ' ' '' -) , 2  '' 0 " 	r 	, 	• 	•'' " 

NOTĂ  DE CONSTATAR. 

	

incheiată  azi 	20i  	, în Craiova, strada 	// 1 741 	P rAl  
nr 	, bl 	, sc 	, ap 	, ca urmare a verific ărilor efectuate în baza Legii nr. 50/1991, 
republicat ă, cu completările ş i modificările ulterioare. 

Din partea Poli ţiei Locale a MunicipiUlui Craiova, Serviciul Disciplin ă  in Construc ţ ii, 
A 	 • 	 IL ,g 	 i• 	 • 	 . • • 	- 	 teL.."1(2 AI/ 

ART.26(1) Constituie contraven ţii următoarele fapte, dacă  nu au fost săvârş ite in astfel de 
condiţii incât, potrivit legii, să  fie considerate infracţiuni: 

Lit. f ) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 

M ASURI: 	 o (.:c0-1,146t,LX,2,11&»' 	(,-/n 	I,je 	 .  
012,P 

rY, 	 Yck 	 w 96- 

-rt-mxArm 	 . 	 1■•■• .f ^  

intocmit, 

.  (_04- ţ1E ok,,c40 iiij 
,{11 

din prezenful doeumein au fi).s . 1 preluerute confiffm Regulumenhilui Eury,peun nr 6 - 9 2016 privind prolec ţiu 
persoanelor fizice în eeea ce prive şie prelucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libe•a circuluţie u acesiora 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

POLITIA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI CRAIOVA 	ANEXA nr.6 - Ordin 839/2009 

Str. Dr. Dimitrie Gerota nr.22 	 Seria NC nr.244 7,2/0.(2,620 I 9 

PROCES VERBAL 
DE CONSTATARE SI SANCŢ IONARE A CONTRAVENŢ IILOR 

incheiat astăzi O. Or6: 20/9   în Municipiul Craiova, jude ţ ul Dolj. 

I. Agent constatatorP°'''.40e.5in? 	Ok 4eI 5" ,  	din Poli ţ ia Local ă  a Mun. Craiova 

constată  ca - 6034 	.5Rz.    al 	cu dom. 
. 	 dr"»»4:4-12J .e.  ■••_A-""i2 	hl 	cze ,911  —  i Lid./seet 	 

C.rarjc)vswav,arşz Ta 	 ialoiely  
la 1 t il a 	o 0 bsotĂlci/ki€M, 	 ,9  	Z#!.':' ,L. ,?' delk  0/e 

0,06 , Zp,9ALpr,...nec'eu c/i,u4 ,S:r'sil.,,;(4~  o 5aerruvrb 4,14 (31°,1.  4 191 .1  / filli. 4,cmiii,xxi> 

14 (201fr(o d■zfArtt ~I ,U1.44k1" (.114.0 CO/V510>•joi 4:2: ,..;»(": Ăfy 6 (^,e34Fc...)4hli2 t "t»'. (-:riptrikk.Ixio, 

/-Iiii&rmi OCY2,vet  (5,16(-  ,,,,:,(4,  i„,■4

Âm Pi 

il, (CuLto/ (..k:" ;:'-1 44.-PYtt /ale ./  4 34.04ouii< C.J91 utdrla.,  (1./, 
• t14: /6971"1"/ 4  ' /91,1("1-W' 	c4 rt91)ţe tU,."--7«,/7-8/ .9 . /1_., ,,,;,)  54:i141 /  

cl -A,"74  €k /141'ţ  Z 0  .4~tALV''' inq (.4./ "'£*  

0-0 4, 	 .'ă.91.0,04. 	' t, , 4al :-  
•
./. fif, ' 	a44-iiP 	, 	."  

	40- 76,,(...d..:~u),—,7,5»'• ,!›,0;e.4 * .7.d.64p46:./.37. 	ile, ..f-co,A..4tiNo  Ăi-ce "X.46abil  k 
- 	 .1. 	

, 

2. in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu complet ările ş i modificările ulterioare, privind 

autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţ ii, aceste fapte constituie contraven ţ ii la normele 

legale, privind autorizarea execut ării construc ţ iilor ş i se sanc ţ ionează  cu amend ă  contraven ţ ional ă , 

astfel : 
a) ef. Legn nr"5/i'9-  Art  26  'alin  /  lit'531- de la  bi-co 	lei, pîn ă  la ..... .................. 

	

'' 	, 	• 
b) cf. Legii nr  • 	-. 	Art  -  alin  ,---  lit..- de la 	- 	lei, pină  la 	- 	lei 

Total amendă  de la  1/-  '-'X)o  lei, pină  la  ''l°13. COQ  lei. 

	

3. De savar ş ii 	 , 

4. 

1n 	  

jude ţ 	 în calitate de martor, declar ca numitul 	  nu este de 

faţă/refuză/nu poate s ă  semneze procesul verbal de constatare ş i sanc ţ ionare a contraven ţ iilor. 

AGENT CONSTATAŢOR, 	 CONTRAVENIENT, 
POt. trt 	P 	(2  	FA„   iCe> 

NIARTOR, 
-  

(Numele ş i prenumele) 

	

Semn ătura 	 pag. I 



5. Contravenientul~este de fa ţa/refţtrpoate lua la cunostiin ţă  de con ţ inutul procesului-verbal, 
o r...- 

fapt atestat de martorul 	--- 	 dom.in  — 	str 	 nr 	 
, 

bl  -- sc 	 —, ap 	 -, jud./sect 	-- 	CI(BI), seria  —  , nr 	..,---- , emis de SPCLEP 	— 	 • 

4 'cNP/../../../../../r.77.7../../../../../../ , 
Nu a fost de fa ţă  nici un martor deoarece~a24  ‘6,--" #<11/ c4444  (- 41>V441-1 c4(7`4  t**11‘'  6 - 

Men ţ iuni (o5iec ţ iuni) ale contravenientului  -. 
A.,i, Q  v/t .‘"5 ll'''''..k.. 	..rpş...........41...» . 	  

6. Contravenientul poate face plîngere impotriva procesului verbal de constatare 1n termen de 15 zile de 
la Mmânarea sau comunicarea procesului verbal. 

Aceasta se depune la Judec ătoria Craiova. Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in 
3(trei)exemplare. 

AGENT CONSTATATOR, 	 C9NIRKENIENT y„ 
AM-1,0c• 	140  Arif 	 z 	 .1"■ 1". 

r• • • '•••.-' 

(Numele ş i preni 
Semnătura 

MARTOR, 

c-- 	 (Numele ş i prenumele) 
Semnătura 

7. REZOLUŢIA DE APLICARE A SANCŢ IUNII 
Ţ inând seaMa de faptele savâr ş ite, in baza p•evederilor art.28 alin.(3). art. 26 alin.(2)din legea 50/1991 

R. privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţ ii, cu modific ările ş i completările ulterioare ş i 
având in vedere dispozi ţ iile art.21 din Ordonan ţa Guvemului României, nr.2/2001 privind regimul juridie 
al contraven ţ iilor coroborat cu art.8 din Legea Poli ţ iei Locale nr.155/2010. 

Subsemnatul Octavian Mateescu 1n calitate de IMPUTERNICIT al Primarului Municipiului Craiova, 
potrivit Ă ispozi ţ iilor nr. 9283/06.04.2011 ş i nr4183/28.12.2017, aplic amenda in valoare total ă  
de  JO.C2-2 lei (cifre), adic ă   (" 1-451  41-WC-    lei (ltrerej ş i. cUşp,un 
Po1i ţ ie Loca1 rir. 1,55/2010 urm ăţţparel măsurj_   • • 	. 	  

(54 Ci,,,W~Viet52 	 ,„zel 	?"' t 

	

!.'• 	;c-1  Măsurile dispuse, se vor realiza pin ă  la data de 	/ 	./ 	, contravenientul având obliga ţ ia 
de a notifica organului de control, Indeplinirea acestei obliga ţ ii, in termenul stabilit. 

8. iNSTIINŢAREA DE PLATĂ  
Contravenientul urmeaz ă  să  achite suma total ă  de 	 la Prim ăria Municipiului Craiova - 

Direc ţ ia Taxe ş i Impozite,sau in contul nr. R049TREZ29121A350102XXXX, in termen de 15 zile de la 
, 	data comunic ării prezentului proces verbal. 

Contravenientul are obliga ţia să  predea copia chitan ţei, in termen de 15 zile de la data comunic ării 

prezentului proces verbal, la sediul Poli ţiei Locale a Municipiului Craiova, strada Dr. Dimitrie Gerota nr. 
22, jude ţul Dolj. 

Dac ă  contravenientul nu achit ă  amenda in termen de 15 zile' de la data inmân ării/comunic ării, se va 
proceda 1a executare silit ă . 

Consiliul Local Craiova 
Poli ţ ia Local ă  a Municipiului Craiova 

imputemicit Ş eful Po 	 ' Craiova 
L.S. 

- Am primit un exemplar, 
Contravenient (semn ă tura) 	 

Poli ţ ia Local ă  a Municipiului Craiova 
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