
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 

 
              HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea  contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L.  

           
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019. 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.171621/2019, raportul nr.178145/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.178347/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  
contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L.;  

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea 50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.108, art.354 şi art.355  din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.198/2000, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L., după cum 
urmează: 
a) se  înlocuieşte partea contractantă S.C. Nick Impex S.R.L., cu Cazacu Ioana-

Gilda şi Cazacu Viorica; 
b) se majorează suprafaţa de teren concesionat, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 

23A, de la 49,55 mp., la 63,43 mp. 
Art.2. Concesionarul are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei terenului în 

suprafaţă de 13,88 mp., pe ultimii 3 ani, calculată conform Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și 
taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.198/2000. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  nr.190/1999. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu 
Viorica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



 

             Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                                 Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                                     PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                                Mihail Genoiu 

Nr. 171621/04.10.2019                           
 

              

Referat aprobare  
 

                    la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 198/2000 

                          încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L. 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/1999 s-a aprobat 
concesionarea către  S.C. Janic L.D. S.R.L.  a terenului în suprafaţă de 49,55 mp, teren aferent spaţiului 

comercial deţinut de societate, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 23A (bl. 15A),  hotărâre în baza căreia  
s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Janic L.D. S.R.L. contractul de 

concesiune nr. 198/2000, pentru o perioadă de 49 de ani. 

 Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1/2001 s-a modificat contractul de concesiune nr. 198/2000  în 

sensul schimbării părţii contractante din S.C. Janic L.D. S.R.L în S.C. Nick Impex S.R.L., urmare a 

vânzării construcţiei - spaţiu comercial către S.C. Nick Impex S.R.L., conform contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr.2791/2000 la notar public Pătrău Gheorghe.  

 Prin cererea nr.197634/2018 depusă la Primăria Municipiului Craiova, Cazacu Ioana-Gilda şi 

Cazacu Viorica, în calitate de moştenitori legali ai asociatului unic al S.C. Nick Impex S.R.L., în baza 

Certificatului de moştenitor nr. 2/06.03.2015, ne înştiinţează asupra radierii societăţii Nick Impex 

S.R.L., conform rezoluţiei 2808/2017 a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Certificatului de 
radiere cu numărul de ordine J16/341/1993 şi solicită transmiterea dreptului de concesiune asupra 

terenului către noii proprietari ai construcţiei edificată pe terenul concesionat, respectiv Cazacu Ioana-

Gilda şi Cazacu Viorica. 

 De asemenea, în urma măsurătorilor topocadastrale efectuate a rezultat că suprafaţa de teren 

aferentă construcţiei deţinută este de 63,43 mp,  diferită faţă de suprafaţa concesionată de  49,55 mp. 
 Terenul mai sus menţionat, în suprafaţă de 63,43 mp, aparţine domeniului privat al Municipiului 

Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 245/30.05.2019 (anexa 1, poz. 
4). 

Faţă de cele prezentate, ţinând cont de art.41 din Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii coroborat cu art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 

şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355  din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dat fiind faptul că 

este justificat să se încaseze contravaloarea folosinţei întregii suprafeţe de teren pe care este edificată 
contrucţia, se impune promovarea Proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de 

concesiune nr. 198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex 

S.R.L., în sensul schimbării părţii contractante din S.C. Nick Impex S.R.L. în Cazacu Viorica şi Cazacu 

Ioana Gilda şi majorării suprafeţei de teren concesionat, situat în str. Calea Bucureşti, nr.23A, de la 

49,55 mp la 63,43 mp, cu obligaţia concesionarului de a plăti contravaloarea folosinţei terenului pentru 
diferenţa de suprafaţă, pe ultimii 3 ani. 

 

 

                                                                   Director Executiv                                             



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                 Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                     PRIMAR 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                              Mihail GENOIU     

Nr. 178145/15.10.2019             
                                      
 

             
      

RAPORT 

 privind modificarea contractului de concesiune nr. 198/2000 

  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Nick Impex S.R.L. 
 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/1999 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. Janic L.D. S.R.L. a terenului în suprafaţă de 49,55 mp, teren 
aferent spaţiului comercial deţinut de societate, edificat în baza autoritaţiei de construire 
nr. 983/1997, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 23A(bl. 15A), hotărâre în baza căreia s-a 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Janic L.D. S.R.L. 
contractul de concesiune nr. 198/2000, pentru o perioadă de 49 ani. 
 Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1/2001 s-a modificat contractul de concesiune 
nr. 198/2000 în sensul schimbării părţii contractante din S.C. Janic L.D. S.R.L în S.C. 
Nick Impex S.R.L., urmare a vânzării construcţiei - spaţiu comercial către S.C. Nick 
Impex S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2791/2000 
la notar public Pătrău Gheorghe.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub. nr. 197634/2018  
Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica, în calitate de moştenitori legali ai defunctului 
Cazacu Nicolae - asociat unic al S.C. Nick Impex S.R,L., ne înştiinţează asupra radierii 
societăţii S.C. Nick Impex S.R.L. şi în acelaşi timp, solicită preluarea contractului de 
concesiune nr. 198/2000.  
 Conform certificatul de moştenitor nr. 2/06.03.2015 autentificat la notar public 
Furtună Simona şi Actului de lichidare al Regimului Comunităţii Legale, Cazacu 
Viorica şi Cazacu Ioana Gilda au devenit acţionare ale S.C. Nick Impex S.R.L., în 
calitate de soţie, respectiv fiică, ale defuntului asociat unic Cazacu Nicolae. 
 Ulterior, prin rezoluţia nr. 2808/16.02.2017 a Registrului Naţional al Comerţului  
s-a admis cererea de radiere şi s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a radierii 
firmei S.C. Nick Impex S.R.L., fapt atestat prin Certificatul de radiere emis de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.  
 Urmare a actelor menţionate Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica, în calitate de 
moştenitoare ale asociatului unic Cazacu Nicolae, au devenit proprietare ale imobilului - 
spaţiului comercial situat în Craiova. Str. Calea Bucureşti nr. 23A, lângă bl. 15A, spaţiu 
edificat pe terenul concesionat. 
 



 
         De asemenea, în urma măsurătorilor topocadastrale executate a rezultat că 

suprafaţa de teren aferentă construcţiei deţinută este de 63,43 mp, diferită faţă de 
suprafaţa concesionată de 49,55 mp, motiv pentru care nu poate fi finalizată intabularea 
construcţiei  la O.C.P.I . Dolj.   
 Pentru spaţiul comercial deţinut de către Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica, 
spaţiu care se află într-un condominiu, a fost întocmit  Planul de amplasament şi 
delimitare şi Foaia Colectivă de Avere de către persoană topo autorizată, din care rezultă  
cota de  63,43 mp deţinută de Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica.   
  Terenul mai sus menţionat, în suprafaţă de 63,43 mp, aparţine domeniului privat 
al Municipiului Craiova  conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 245/30.05.2019 (anexa 1, poz. 4). 
 Construcţia este destinată pentru desfăşurarea activităţii comerciale, iar interesul 
autorităţii este de a colecta venituri din concesiune şi de a încuraja desfăşurarea 
activităţilor comerciale, astfel că este justificat să se încaseze de la Cazacu Ioana-Gilda 
şi Cazacu Viorica, proprietarii acestei constucţii, contravaloarea folosinţei terenului 
aferent construcţiei, cu titlu de redeventă,  pentru toată suprafaţa ocupată de construcţie.  
 Menţionăm că redevenţa datorată în baza contractului de concesiune nr. 198/2000 
este achitată la zi.  
 Modificarea contractului de concesiune menţionat în prezentul raport este permisă 
atât de dispoziţiile contractuale, cât şi de cele ale Legii nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care la art. 41 prevede transmiterea 
dreptului de concesiune asupra terenului în cazul succesiunii construcţiei către noul 
proprietar. 
 Concluzionând, pe terenul menţionat mai sus, ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 63,43 mp (rezultată în urma măsurătorilor 
topocadastrale) este edificată construcţia deţinută de Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu 
Viorica, conform  Conform certificatul de moştenitor nr. 2/06.03.2015 autentificat la 
notar public Furtună Simona. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, ţinând cont de art.41 din Legea 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii „Dreptul de 
concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a 
construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit”, coroborat cu art. 108,  
art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355  din O.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art.41 din Legea 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, dat fiind faptul că 
este justificat să se încaseze contravaloarea folosinţei întregii suprafeţe de teren pe care 
este edificată construcţia,  propunem spre analiză şi aprobare: 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 198/2000 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L. în sensul înlocuirii părţii 
contractante S.C. Nick Impex S.R.L. cu Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica şi 
majorării suprafeţei de teren concesionat, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 23A(fost 
nr.15A), de la 49,55 mp la 63,43 mp; 



 

 - obligaţia concesionarului de a achita contravaloarea folosinţei terenului în  
suprafaţă de 13,88 mp pe ultimii 3 ani, calculată conform Hotărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru 
fiecare an; 
 -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.190/1999; 

 -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.198/2000; 
 
 
 
 
                   Director Executiv                                                      Pt. Şef Serviciu 

                  Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Victor Costache 
 
 
 
 

                              Vizat,            

     Control Financiar Preventiv                                        

           Direcţia Economico-Financiară                                                

           insp. Rugeanu Simona Crenguţa       
 
 
                                                                                       
                                        Întocmit 



  MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

 Nr.178347/15.10.2019 
 

 
 

 

                                                                    RAPORT 
 

 
 Având în vedere: 

 

 - Referat de aprobare nr. 171621/04.10.2019; 
 - Raportul nr.178145/15.10.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici, 
 - HCL nr. 190/1999, Contractul de concesiune nr. 198/2000,  HCL nr. 245/2019, 

 - Potrivit art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 

355 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art.41 din Legea 
50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

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

 

    

                                                         AVIZAM FAVORABIL 
 
 

  propunerea privind supunerea, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 
 - modificarea contractului de concesiune nr. 198/2000 încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. Nick 

Impex S.R.L., cu Cazacu Ioana-Gilda şi Cazacu Viorica şi majorării suprafeţei de teren concesionat, 
situat în str. Calea Bucureşti, nr. 23A ( fost. nr.15A), de la 49,55 mp la 63,43 mp; 

 - obligaţia concesionarului de a achita contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de    
13,88 mp. pe ultimii 3 ani, calculată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, adoptate pentru fiecare an; 

 -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.190/1999; 

 -  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   modificare 
a contractului de concesiune nr.198/2000; 

 
 

 
   

   Director Executiv,                                Întocmit, 
          Ovidiu Mischianu                                                 cons. jur. Nicoleta Bedelici 



EMNEAZĂ , 
AR, 

uleseu 

CO 

CONSILTUL LOCAL AL MUNICIP UI 1..Pr RAIOVA 

HOTĂRAREA NR:190 
Constliul Local at Municipiutui Craiova, 'intrunit în şedinta ordinară  din 

data de 30.11.1999; 
Avănd în vedcre referatul nr. 398/1999 al Comtsici M de Urbanism, 

Prt.)teetia Mediului şi Cortservarea Monumentelor prin eare se propune 
concesjonarea direct ă  a unor tercnuri afcrentc gpa ţiilor corncretale referatu1 

1999 al Direetiei Urbanism, Arnenajarea Tcritoriuii şi Luerări F'ubtiec; 

in conformitate eu prevederde art. 12 Iita dtn  Legea 5011991republicată  
privtnd autori7area exceutirii constructiitor şî unele rnăsuri pentru realizarea locuiriţclor şi ale Legii nr.219/1998 privind •regimul coneesiunilor. 

in terneiul art. 20 Iit. g şi h, art.28 şi art.84 din Legea nr, 69/1991 republieată  privind administratia publieă  locală, modifieată  şi comple 	prin Legea nr.24/1996; 

1-10T~ŞTE: 
Aîcti Sc aprobă  concesionarea direct ă  pc (,) perioadă  de 49 arn eătre S.C, 

'OSICOM" S.R.L. şi S.C. "JAN/C LTD" S.R.L. a terenurtior afercnic 
cornercialc, situat ţ  i-n munieipiul Cr4ÎQV, conforrn anexci 

eare face parte integrantă  din prezenta hotărăre. 
Art.2 Valoarca cccsiunii  va fi stabtlit ă prin expertiză  tehnieă  de evaluare. 
Art.3 Sc imputernice şte Primarul Municipiului Craiova să  incheie contractele 

de concesion are. 
Art..4 Sc revocă  Hotărărea nr.721 999 a Consibului 	al al Municipiatui 

Craiova 
Art.5 Direeţia Administratie Public ă  Loca.a, Direeţia TJrba.nism, Amenajarea. 

Teritorildui şi Luerări Publiee şi Dircţţia Econornieo Financiară  vor 
aduee 1a indeplinire prevederile prezentei botkări, 



CONTRAŞ tA  
SEIWTAR, 

1-10T~A NR.I 90 

EXA 

Te enul aferent spa ţiului coinerei1 apar ţinând S.0 "OSICOM S.R.L. 
cu sediul in str. Calea Bucure şti bl. 15 A, în suprafa ţă  de 40,25 mp. are 
unnătoarele vecintăţi: 

• NORD - post trafo; 
• EST - domeniul public al municipiului; 
• SUD domeniul publie al munieipiului; 
• VEST S.C. " JANIC LTD " S.R.L. 

Terenul aferent spa ţrului comercial apar ţinând $C." JANIC LTD" 
S.R.L. eu sediulln str. Calea Bueure şti, b1.15A, în suprafaţă  de 49,55 mp., are 
următoarele veeinătăţi: 

• NORD domenrul publie al municipiuiui 
• EST S.C. OSICOM 
• SUD - domeniu1 publie aI raunicipiului 

VEST - b1.15A Calea Bucure şti 
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prinpostă  

tic 	 examplar(e) din documenta ţ ia tcinii i avize'le prezenume. vizatc.: snre neschimbarc. 

VAL.A.E "TT 

SECR=A1-Z., 

ARHITECT SEF, 

TEHNIC1AN TJR_LANISIvi SI 
AivLF_NAJAREA TE.RITO RIU-1...0 I, 

Data preiungiril vaiabilit ă tii 	 199_ 

Achitat taxa de 	 lei conform chitantei nr. 	 din 	 199_ 
utrect 

Transmis solicitantului la data de 	 • 	199 	 
prin po ş tă  

TMJLARUL AUTORIZATIEI LUCRĂRILOR ESTE OBLIGAT: 

1. Să  anun ţe primăriei data incencrii lucr ărilor autorizate prin trimiterca cu cel pu ţ in 5 zilc inainte a 

formularului anexat autorizatiei. 
2. Să  anunţe organului tcritorial al Insnecţ iei de Stat pentru Calitatea Constructiilor data inceperii lucr ă rilor 

autorizate, prm trimiterca cu cel pu ţ in 3(5zile inainte a tormularului anexat autoriza ţ ici. 

3. Să  Dăstreze in perfectă  stare pc şantier autoriza ţ ia de construire ş i documenta ţ ia vizat ă  sprc ncschimbarc, 

pe care Ie va prezenta la cerere, pe toată  durata e.xecutării lucrărilor, organclor insă rcinatc cu cxercitarea 

controlului, notrivit 
4. In cazul in care pe parcursul lucr ărilor se desconeră  vestigh arheologicc (fragmentc dc ziduri, ancadramente 

de goluri. funda ţ it, metre cioplitc sau Sculptate, oseminte, inventar monetar, Ceramic etc.), s ă  sistcze lucrările, 

să  ia mă.suri de pază' si să  anun ţe imediat emitentul autoriza ţ ici. 
Rcluarea lucrărilor se va facc numai cu acordul organismului de specialitate. 
5. Să  respecte conditiile imnuse cle utilizarea ş i protctarea domemului pubIic, precum ş i a meclittiui potrivit 

normelor generale si 
6. Să  transnoneb 

nu se pot recupera sau vaturifica. ramase in urma construtrii, st s'a desiiinteze construc ţ iiie provizorii de şanticr 
	 materialele carc 

clupă  terminarca lucrărilor, in limita termenului stabilit prin autoriza ţ ia de construire. 

*) Sc comptexcază  numărul proicmului ş i data elaborării 

111•CIL.L. 
:v7 



PRIMARIA MUMCIPIULUT CRAIOVA

CONTRACT DE CONCESIUNE
xr. / 98 t o/. o* ,"p,cto o

r. rAnlrLE coNTRAcTANTE
intre consiliul local al Municipiului craiova, cu sediul ?n str.Alexandru Ioan cuza trt- 7, reprezentat prin d-l ing. Vasile Bulucea av6ndfuncfia de primar, in calitate de concedent pe de o parte (Ei persoandrFi-i ^ x rfizic[)

_domiciliu

persoandjuridicu SCr 7@iC f ,bu S,gl,- 
)+NiC

CR-rf-t'oW

E-

qk

"?,':,H;1gPfy f r/, uypd " na
n sh,Mtiavl*u,tw4oc 4, So A, o-!o ,/g
oni o:'l:'ff;'l':

M qnqoef, 
c+Ysrrrlr ruuulril (Ie

posesor 
"r 

B'B!4_4_6"n_in caritate deconceslonar' pe de altd parte, in temeiul Legii nr. zlgllggg privind
regirnul concesiunilor si a Hot[rflrilor Consiliului fo"ii nr-/9o/ Jp' /4J-ggg-s-a incheiat la sediul primrriei craiova prezentul----__-._----.-.

confthct de concesiune.
II. OBIECTUL CONTRACTTTLUI DE CONCESIUNE
Aft.I.r .- ( I ) obiectul. contracfului il constituie . concesionarea

6{rt pc-fr ^ terenrrhri i- a,,--^r^r , 
^,"'-/t;"ff-,

t - .
a terenului in, suprafafa de q 9, 5T 4

f f ^ . t l ' ^  A . , ^ - : ^^21  t#rrp, situat in craiova Ce/ea Arryllepf/ t E@
avdnd unndtoarele vecindtdti:

-  la est SC n oSr'COM '(SR-L

- lavest_r4( lF l  -m
- la sud
- lanord  A n .  CR*roV+

6t6ur d:idEEr3 - e ,do6rcoronAci 6NdsruNE 6<. 6/0549 to 40.31 ̂ M

t



(2) Obiectivele concedentului strnt: Cen Hn q'afrm1
./99

(3) in clei'uiarea uoritractului ,Je Loncesiune.concesionarul va utiliza
urmfltoarele categorii de bunuri:

a) bunuri de retur Ter<nu/ fo , h" de 1A s5v,t1
w--/sifuql in Ge7"* iesfr-

b) bunuri de preluare

c) bunuri proprii

III. TERMENUL t2
art.Z. - (i) Dwata concesiunii este de dg Qn/' incepdnd cu

data 6, C/. CY, 2<no pand h e,/, oY, o2g4 g .
(2) fuezentul contract de concesiune se prelungeqte cu acoruhrl plrfilcr

?n ccndiliile legii, prin act adifional, anex[ la prezentul"
rv. REDEVENTA. GARAI{TFA
Art'3' - (l) Redevenfa totalS aferenta obiectuiui concesiunii esre cic

6 3, a.ft" +2 O lei,
(2) Redevenla anuall inifial[ este ?n sumi de 2,5JO.o2dr _ t*.

si se maioteazfr anual, pentru fiecare an de plat[, cu rata inflaliei din anul
anterior.

s (3) Redevenla $smd;f,rdH,\ trimestrial[ in sum6 de
6 32 5OS lei rezult[ din redevenfa anual5 ;i se va achit a pdnh

cel mai tdrziu ultima zi lucrdtoare din fiecare f-r'* esfu_ujL at
anului de plata.

(4) Pentru depdqirea termenelor de plat[ se percep majorflri cle
?ntf;rziere ?n conformitate cu legislafia in vigoare la data efectudrii plalii.

(5) Garan,tia in sum6 de 6.Baf;oVO lei reprezintd rc% din
valoarea total[ a concesiunii, constifuitd de concesionar la dispozifia
concedentului se poate folosi in condifiile art. 34 din Legea Zlgllggg
privind regimul concesiunilor.

Bhlr dr PtuEG - Er@\qRCTd€StW.6c. 1S7B l1i2o:56 il



t't - F.r"nn {}rrcL Crc t'r-,€{L
44,tY2t+

V. PLATA REDEVENTEI $I A GARANTIEI
Art' . - (l) prata redevenlei se face prin conturile:
conrul concedenrului *. elegazOV

(2) plata garanliei de rc% calculat
concesiunii se face in conful concedentului nr. soo 6deschis la fra zo RFQ rT W i, 

"ffi
--.._-._----._

zlle de la dataperfectlrii confracfului de concesiune.

:.!:

vr. DREpTuRrr,n pAnTrLoR
- DREPTURILE CONCESIONARULUI
Art's' concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul$i pe r[spunderea s&, terenul ce face obiecful prezentului confract deconcesiune.
- DREPTURILE CONCEDENTULUI
Art'6' (l) concedentul are dreptul sd inspecteze bunurileconcesionate, sd verifice stadiul de rcalizarc a investifilor, precum qimodul in care este. satisflcut interesul public prin rearizarea obiectuluiconcesiunii.

Q) La incetarea contracfului de concesiune prin ajungere la termen,concedentul are dreptul sd iqi manifeste intenfia de a dobandi bunurile depreluare qi de a solicita concesionarului incheierea conhacfului dev dnzar e -cumpdrare a acestora.
(3) inainte 

"t' 
.3 luni de incheierea perioadei penffu cile a fostincheiat contracful, concedentul este obligat sd igi exercite dreptul deopfiune' sub sancfiunea decdderii din acest drept prin dep[girea termenuluide exprimare.

(4) concedentur are dreptul sa modifice
reglementard a contractului de concesiune din
de interesul nafional sau local.

in mod unilateral partea
motive excepfionale legate

VTT. OBLIGATIILE TANPT.,OR - CLAAZELE STABTLTTE iNCONDITIILE CAIETULU DE SARCINI
8@l & mEbD - E16s\6mff @NGStUXE.doc - 05&99 t0:s:4 &



- OBLTGATIILE CONCESTONARULUT
4rt.7- - (l) concesionarul va asigura exploatarea

concesiunii in regim de continuitate potrivit obiectivelor
obiectului

stabilite de

::?

-:-'

concedent,
(2) concesionarul este obrigat si exproateze in

concesionat.
mod direct bunul

(3) concesionarul nu poate subconcesiona total sau parfial bunul ce
face obiectul concesiunii unei arte societlfi sau terle persoane.

(4) Concesionarul este obligat sd pliteascd redevenfa la termenele
prev5eute in con tractgi in cuantumul ffansmis de concedent.

(5) Concesionarul este obligat sd realizeze investifiile conform
prevederilor certificafului de urbanism gi a auto nzaliei de construire cu
respectarea termenelor de execufie.

(6) Concesionarul este obligat s[ respecte condiliile impuse de natura
bunurilor privind siguranla in exploatare qi protecfia mediului.

(7) La incetarea confractului de concesiune prin ajungere la termen
concesionarul este obligat sd restituie concedentului, ?n deplin[ proprietate
bunurile de retur, in mod gratuit gi libere de orice sarcini.

(8) La ?ncetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat
sd incheie cu concedenful un contract de v0nzare-cumpdrare avdnd ca
obiect bunurile de preluare prev 6zute in caietul de sarcini qi stabilite prin
prezenful contract de concesiune pentru care concedenful qi-a manifestat
intenlia de a le dob0ndi.

. OBLIGATIITE CONCEDENTULUI
Art'8' - (l) Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral

contractul de concesiune in afari de cazurile prevdzute expres de lege.
(2) Concedentul va notifica concesionarului aparifia oriciror

imprejurlri de natur[ sd aduc[ atingere drepturilor concesionarului.
VNI. IIVCNT.REA DREPTURILOR DE CONCESIUNE
Art'g' - (l) Prezentul conkact de concesiune inceteazfl ?n urmdtoarele

situalii:

&aro PfrEo, Exco6\oRcT @NEStuNE.doc- M8 teg:t, s



a) la expirarea duratei stabilite in contr act, dacd, pirfite nu convin, in
scris, prelungirea acestuia ?n condiliile legii;

b) in cazril in care interesul na{ional sau local o impune, prin
denunlarea unilateralS de cfltre concedent, cu plata unei desplgubiri juste
gi prealabile in sarcina concedentului;

c) ?n eazl.il disparifiei dintr-o cavzd de fo4[ rnajord a bunului
concesionat sau in cazul imposibilitdfii obiective a concesionarului de al
exploata, prin renunfare, fdrd plataunei desp[gubiri.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
fut' 10. Nerespectarea de cltre pI4i a obligafiilor cuprinse tn prezentul

contract de concesiune atrage rdspunderea contractu ald, apdrfii in culpi.
= X. LITIGII

Art'l I - (l) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract de concesiune sunt de competenla instanlei judecdtoregti de drept
comun.

XI. ALTE CLAUZE
prezentul contract poate fi prelungit prin acordul pdrfilor cu o

perioadd cel mult egal[ cu I/2 din durata inifiali a acestuia;
refuzul ofertantului declarat cflqtigdtor de a incheia contractut de

concesiune atrage dupi sine pierderea garanfiei depuse pentru participare
qi, daci este cazul plata de daune interese;

.-" - ptezenful confract de concesiune a terenului se inregistreazd prin
grtja concesionarului in registrul de publicitate imobiliar[, in termen de 30
zile calendaristice de la data incheierii acestuia;

- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat s[
restituie, in deplind proprietate, liber de orice sarcin[, bunul concesionat,
inclusiv investi$ile realizate;

- concesiunea se retrage qi contractul se rezili azd in situafia in care
concesionarul nu a inceput execulia lucrdrilor la obiectivul de investifie in
termen de I (un) an de la data perfectdrii contractului de concesiune;

- in cazul retragerii (anuldrii) concesiunii, concesionarul nu aro
drepful la lpqfituirea redevenlei achitate;

Eield! Pn66E - EjCoE\@NRCT@N*S|UNE.doc, 05/0$9 t0:gil5 M



CONCEDENT,  
PRINIĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

SEC 2/1 
Nicol 	;cu 

Vizat pentru legalitate, 

Serviciul enntjmios-Juridic, 

eţ‘. 	 

A/F6'y)L4.-E: 

DIRECTOR, 

ec. Nicolae Pasc M cln 

C4Z 

- concedentul va putea rezilia contractul şi in cazul neplăţii a 3 (trei) 
rate consecutive de c ătre concesionar; rezilierea va opera pe deplin drept, 
la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dac ă  concesionarul 
nu işi indepline şte obligaţiile in acest interval. 

Art.12.  Prezentul contract se incheie in 3 (trei) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte şi unul pentru organele de control. 

incheiat azi o 3- (-) 

CONCESIONAR, 

	  " g/Q  

C 	A- 	 71.1- 

M cmci 

\\,"9„■,"- 

cf) JANIC LTD.  

ur
L)R,:04E 

`S5EC16/
1- EA114- 

2 

0 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA 

HOTĂRĂREA NR.195 

Consiliul Local al Municipiului Craiova intrunit in şedinţa ordinară  din data 
de 30.08.2001; 

Având in vedere referatul nr24104/2001 al Direc ţiei Economico - 
Financiare prin care se propune preluarea contractului de concesiune 
nr.198/2000 incheiat cu S.C."JANIC LD S.R.L. de c ătre S.C. "NICK IIVIPEX" 
S.R.L.; 

in temeiul art.38 lit. f şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  preluarea contractului de concesiune nr.198/2000 incheiat cu 
S.C."JANIC LD S.R.L. de c ătre S.C. "NICK IMPEX" S.R.L, ca urmare 
a dobândirii, prin cumpărare, a clădirii amplasate pe terenul concesionat 
în suprafaţă. de 49,55 mp situat in Calea Bucure şti, b1.15 A. 

Art.2. Direc ţia Administraţie Publică  Locală  şi Direcţia Economico - Financiar ă , 
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

/".-1 
PREŞENTE DEJDINTĂ  . 	CONTRASEMNE 

i  SECRETAR, \ 
ing.Io f 	 Nicoleta MIULESCI 

 * 	 ti.7)  - 
; 

. 	 dcc. 3 1,18,?,5 e 9 19 PM 
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PRIMĂRIA MU CIPItJLUi CRAIOVA 
Nr. 21 ,Z-? 
	

/2001 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2001 

incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in str. A. I. Cuza 
nr. 7, reprczentat prin d-lprimar ing. Vasile Bulucea şi 

S.C. "NICK IMPEX" S.R.L. CRA1OVA, cu sediul îri Calea Bucure şti, bl. 15A-
B, inmatriculată  la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/341/1993, 
reprezentată  prin d-1 Cazacu Nicolae cu ocazia preluării contractulul de concesiune nr. 
198/01.04.2000. 

Având în vedere Hotărâ'rea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
195/30.08.2001; 

* 	* 
Art.l.  incepâud cu data de 01.09.20(31, S.C. "NICK IMPEX" S.R.L. Craiova 

preia contractul de concesiune nr. 198/01.04.2001 Incheiat Intre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. "JAN1C L.D. S.R.L. Craiova cu toate dreptwile şi 
obligaţille ce decurg din acesta. 

Art.2.  Hotăr&ea Consiliului Local nr. 195/2001 devine parte integrant ă  a 
contractului de conceslune nr. 198/2000. 

incheiat azi 	3 c.9. 	2001. 

NICIPIUL CRAIOVA 
SECRETA 

Nieeleta» 

Serviciul Contencios-Juridic, 
Vizat nentru 1e2a1ltate 

S.C."NICK IIVIPEX" S.R.L.  
DIRECTOR, 

lae 
, Itjt(INALĂ  A PRAc l, 

.) 

* COtit 

S ' 

0 
, Nr. Matricol: 2082 

DIRE T REC., 
ee. 



CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE 

SC JANIC L.D. SRL CRAIOVA, cu sediul in CRAIOVA, str. 
MADONA DLTDU, bl. 4, se. A, et. 5, ap. 18, judetul DOLJ, inmatrieulata 
la Ofidul Registrului Comertului Dolj sub nr. J161377/1991 din data de 
2.05.1991, cod fiseal R2292696, reprezentata prin doamna 
DUMITRESCU LIDIA ELENA, cu domieiliul in 

p. 21), Juaetui 
identificata prin pasaport seria P nr. u1)149872 eliberat de lPJ Dolj, in 
baza imputemicidi nr. 840/20.12.2000, in ealitate de vanzator, si-- 

SC NICK IMPEX SRL CRAIOVA, eu sediul in CRAIOVA, 
CALEA BUCURESTI, nr. 15 A B, judetul DOLI, inmatriculata la 

Ofiejul Registrului Comertului Dolj sub nr. 316/341/1993, cod Ilseal 
R3440146, reprezentata prin asociatul unie - domnul CAZACU 
NICOLAE, cu domieiliul in 

 

judetul DOL1, ident ţricat prin DUICUŢI Uv 

seria GT nr. 448630 eliberat de politia CRA1OVA, in baza imputemieirii 

ut. L668/20.12.2000 in calitate de eumparator, 	 

Intelegern s Incheiem prezentul Contract de vânzare-cumpărare, îu 

următoarele conditiutn:---- -  
Subsernnatul vanzator vand cumparatorului spatiul comereial, in 

suprafata de 46,55 mp, situat in CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, 
nr. 15 A B, judetul DOLJ, cu destinatia sediu firma, dobandit prin 
contractui de vanzare cumparare nr. 2253/11.06.1999 si procesui 
verbal de predare - primire din data de 11.06.1999 incheiate cu 
Consiliul Jud. Dolj Sectorul Servicii Publice, constructie edificat ă  in 

baza autorizatiei de construire nr. 983/4.11.1997 eliberata de 
Primaria Mun. Crainva. Aceasta constructie se afla situata pe un 
teren in suprafata de 60,25 mp - domeniu public al Primariei Craiova. 

Imobflul, avand nr, cadastral provizoriu 2722 si avizul OJCGC 
Dolj sub nr. 1778/13.07.1999, are vecinatatilc Ia Nord - post Trafo, la 

Sud Calea Bucuresti, la Est SC Osico• SRL, la Vest SC Galartis 

SRL.-- 



Pretul vânzării, stabilit de comun acord, este de 275.000.000 (doua 

sute saptezeci si cinci milioane) lei, care a fost achitat pana azi data 
semnarii si autentificarii actului. 	 

Subsemnatul vânz ător garantez pe cump ărător de evictiune conform 

art.1337 Cod civil si declar c'ă  imobilul de mai sus nu este ipotecat ori 
grevat de sarcini ori procese. 	 

Taxele si impozitele au fost achitate la zi, unnâncl ca de la aceast ă  
dată  să  treacă  asupra cump ărătorului, care a achitat si taxele pentru 
autentificarea prezentului inscris. 	 

Subsemnatul vânzător declar c ă  situatia imobilului, prezentată  azi, 

data autentific ării, este cea rezultat ă  din actele prezentate notarului, 
subsemnatul vanzator neefectuând nici un alt act de dispozitie sau grevare, 
cu privire la imobilul obiect al acestui inscris.   

'Subsemnatul cumpărător cumpăr imobilul descris mai sus, 'in 
conditiile si la pretul declarat 'in act. Cunosc starea acestuia asa cum a fost 
descrisa 

Subsemnatele părti, declarăm pe proprie răspundere, cunoscând 
consecintele ce privesc falsul 'in declaratii si cele cu privire la evaziunea 

fiscală, că  pretul declarat si mentionat în prezentul act este cel real. De 
asemenea, am luat cunostinta de dispoziithle Ordonantei Guvernului 
Romaniei nr. 12/1998, potrivit carora, vanzarea prin care partile se inteleg, 
printr-un act secret, sa plateasca un pret mai mare decat cel care se declara 
in actul autentic, duce la nulitatea atat a actului secret, cat si a actului 

autentic.-- 
Transmiterea de drept si de fapt asupra proprietatii imobilului obiect 

al prezentului contract se face catre cumparator de azi data semnarii si 

.autentificarii actului. 	 
Noi partile contractante declaram ca n.i solicitarn certificat de sarcini, 

intrucat cunoastem ca imobilul obiect al prezentului contract nu a mai fost 
instrainat sau ipotecat in favoarea vreunei banci sau terte persoane. 	 

Actul a fost redactat de parti si autentificat de notarul public dup ă  
semnare, în 6 exemplare, azi data autentific ării. 	 

VÂNZĂTOR 
• • 

((,,, C9 j ibC 
2 

\\'4. 

CUMPĂRA.-  TOR 
• umc 



ROMÂNIA 
BIROUL NOTARULUI PUBLIC 
PÂTRĂU GHEORGHE 
SEDIUL str. Lipscani nr.37 
Craiova, judetul Dolj 

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE, Nr. 2791 
Anul 2000 luna decembrie ziva 14 

in fata mea PĂTRĂU GHEORGHE notar public la sediul biroului, 
s-au prezentat: 

- DUMITRESCU LIDIA ELENA, cu domiciliul in 
juaetut DULJ, 

tuentincata prin pasaport sena 	 eliberat de IPJ Dolj, 
'mputemicit al SC JANIC L.D. SRL CRAIOVA. c 	diul in 

str. 	 judetul 
DOLJ, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. 
J16/377/1991 din data de 2.05.1991, cod fiscal R2292696, in baza 
imputernicirii nr. 840/20.12.2000, in calitate de vanzator, si 

- CAZACU NICOLAE. en lnmiiliu1 in 
judetul DOLJ, identificat 

tstnetin de identitate seria 	 eliberat de politia 
OVA, asociat unic al SC NICK 1MPEX SRL CRAIOVA, cu 

. 
ul in CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, nr. 15 A B, jttdetul DOLJ, 
atnculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/341/1993, 

cod fiscal R3440146, in baza imputemicirii nr. 1.668/20.12.2000, in 
calitate de cumparator, 

care, dup ă  citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului 
■ scris si au semnat toate exemplarele lui, precum si anexele continand 9 

In temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995 
DECLARĂ  AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS 

S-a taxat cu 3.750.000 lei cu ordinul de plata nr. 1/2001 eliberat de 
Banca Comerciala Carpatica - Suc. Craiova . 

S-a perceput onorariul cu chitanta nr. 3007/2000. 	ş■ 
■;:l'and  

NOTÂ 	lisr4 
PÂ' TRÂU GI40 

JUDECATORIA CRAIOVA - BIROUL CARTE FUNCIARA 

S-a aplicat timbru judiciar în valoare de .(I 

\\  
Imobyi a fost trecut in cartea funciara individuala  

nr. 	 /2000 pentru intabUlare, 
S-a taxat cu 60.000 lei timbru fiscal cu chitanta nr. 	 /2000 eliberata de 

CEC-Suc. Craiova si.1..500 lei timbru judiciar. 
, 

Conducator cal':fe func ra ,. 	• ,: 



— (; •€A, ,Z-',7 -  ,t2-7'' 	7~ 7ttz--e(ţ z 

2 

C/' 2 / l (  -  C <  -  71  ' 4 'd-9r 	 67 

,2 , 23 rf- 
 

, 

- ■ 	
e, 

 

C,0 

4-4.", 	 ■ lar,? ..--  ...?,/€:" 	,53( ni 
(.-U.c..1.,e' 

,0  ui-4, 

i 

Nr 	  

nul 2 

- 

t/- 
 

s\i‘j  

'3- 

,- 

V

' 

Q—€24-»14- 	1" Q4 '(--WP( & 4 2  -•i-- 	k 	/ k  -  ' 2  - 	/-92) 	i
ci / • c,4 ' ...L. 9 oc' 7 ) 

C'e, ` 

— 	

5/0W49-1 

e 

/LţuAl/ tc»,b/(/ 
/",z. 

VP 
V 



NOTAR P 
FT TDTT riv`X CW 

DOSAR NR.2/2015 

ROMĂNIA 
BIROU INDIVIDUAL NOTAR1AL FURTUNĂ  SIMONA 
SEDIUL: Craiova, Calea Bucureşti nr. 7, Sc.1, Ap. 2 

Licenta de functionare nr.3385129691/20-12-2013 
TEL: 0251 413 708 

CERTIFICAT DE MO Ş TENITOR NR.2 
Data: 06 martie 2015 

FURTUNĂ  SIMONA, notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, precum şi incheierea 
finală  respectivă, în baza art.12 lit.c şi al art.115 din Legea notarilor publici şi a activitătii notariale 
nr.36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certific urm ătoarele: 

De pe urma defunctului, CAZACU NICOLAE, CNP 	 decedat la data de 
cu ultimul domiciliuln mun. 	 jud. 

Dolj, au rămas Urniătoarele bunuri şi urmăxoni moşteruton: 
Defunctul a fost căsătorit sub regimul matrimonial al comunit ăţii legale, regim care a fost lichidat 

prin actul autentic nr.3 eliberat la data de 06-02-2015 de BIN Furtun ă  Simona din Craiova. 
I. MASA SUCCESORALĂ : 
Bunuri mobile: 
1. Un număr de 20 părti sociale, cu valoarea totală  de 200 lei, ce reprezintă  100% cota de 

participare la beneficii şi pierderi, părţi sociale de ţinute de defunct la S.C. NICK IMPEX S.R.L., cu 
sediul social 1n mun.Craiova, Calea Bucure şti, nr.15 A-B, jud.Dolj, Inregistrat ă  la Registrul Comer ţului 
Dolj sub nr.J16/341/1993, Cod Fiscal 3440146. 

Bunuri imobile: 
1. Cota de 1/2 din terenul intravilan, 1n suprafaţă  totală  de 842 mp, situat 1n Mun. Craiova,str. 

Bibescu, nr.106, jud. Dolj (fost 7 Noiembrie, P 122 conform TDP nr.1273-48427), cu vecinii: la Nord 
— Moraru Ion, la Est — Lungu D-tru, la Sud — str. Bibescu şi la Vest — Motea I., Iorga Gh. şi Tăcea Vasile. 

Cota de 1/2 din terenul descris raai sus a fost dobândit ă  de defunct prin mo ştenire de pe urma 
părinţilor săi, Cazacu Eugen şi Cazscu Maria, 1n baza certificatului de mo ştenitor nr.213 eliberat la data 
de 10-02-1995 de Fostul Notariat de Stat Jude ţean Dolj, respectiv a certificatului de mo ştenitor cu partaj 
succesoral nr.22 eliberat la data de 30-04-2010 de BNP P ătrău Gheorghe din Craiova. Autorii s ăi au 
dobândit terenul descris mai sus prin reconstituirea dreptalui de proprietate, prin efectul Legii nr.18/1991 
aşa cum rezultă  din titlu1 de proprietate nr.1273-48427 eliberat la data de 03-11-1994 de Comisia pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dolj. 

2. Cota de 1/2 din terenul intravilan, in suprafaţă  totală  de 311 mp, situat In Mun. Craiova, str. 
Bibescu, nr.106, jud. Dolj cu vecinii: la Nord — Moraru Ion, la Est — Lungu D-tru, la Sud — Cazacu 
Ma.ria, Cazacu Eugen şi la Vest — Cazacu Nicolae. 

Cota de 1/2 din terenul descris mai sus a fost dobandit ă  de defunct In baza Sentin ţei civile 
nr.15177 eliberată  la data de 19-11-2011 de Judecătoria Craiova, sentin ţă  definitivă  şi irevocabilă  prin 
neapelare. 

Natura succesiunii: LEGALA. 
AU CALITATEA DE MOŞTENITOARE LEGALE: 
- CAZACU VIORICA, în calitate de so ţie, cu domiciliulin mun. Craiova, str. Independen ţei nr.5, 

b1.6 CD, sc.1, et.3, ap.15 ;  jud. Dolj, cnp 2450718163197, îi revine cota de 1/4; 
- CAZACU IOANA GILDA, In calitate de fiică, cu domiciliul 1n mun. Craiova, str. Arţarului, 

nr.20A, bl.M7, sc.1, ap.3, jud. Dolj, cnp 2680226163292, îi revine cota de 3/4. 
Au renunţat la succesiune, conform art.1120 Cod civil: nu sunt. 
Sunt prezumaţi renunţători 1 	estune, conform art.1112 Cod civil: nu sunt. 
Sunt străini de succesi 	 tare: nu sunt. 
Sunt nedemni, confo 	 59 Cod civil: nu sunt. 

333  S-a perceput onoran 	 c 	t. nr. 	  /2015. 



Dosar sueeesoral nr. 2/2015 
	 f) 5,) P LICA r  

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITĂTH LEGALE 
I. PĂRTILE 

1  cA 7 Ar" "^RICA, in calitate de so ţie, cu doriitil , iI;- -- 
iud. Doli. identificată  cu CI seria 

Pol. Mun. Craiova, cnp 	 r _Tsonal ş i manda., ucritru riir 	 T a ca 
CU domiciliul 1n mun. 	

f - A7Ar'I rr..1kt 

baza procurii speciale al 	_ 	• 	 • ._ 	 J uC DIIN ti azgu Mariana din crniova.  cauza succesoral ă  privind pe defunctul, CAZACU NICOLAE, CNP data de 26 iunie 2014, cu ultimul domiciliu in mun. Craiova, 
ap.15, jud. Dolj, am convenit incheierea prezentului act de lichida 

II. OBIECTUL ACTULUI DE LICHIDARE 
2.1. Noi, părţile, declarăm urrnătoarele bunuri şi datorii proprii: 
SOTIE SUPRAVIETUITOARE — CAZACU VIORICA 
- bunuri mobile proprii: nu sunt. 
- bunuri imobile proprii: nu sunt. 
- datorii proprii: nu sunt. 
SOT DECEDAT — CAZACU NICOLAE 
- bunuri mobile proprii: 
1. Un nUmăr de 20 părţi sociale, cu valoarea total ă  de 200 lei, ce reprezintă  100% cota de participare la benefIcii şi pierderi, părţi sociale deţinute de defunct la S.C. NICK IMPEX S.R.L., cu sediul social 1n mun.Craiova, Calea Bucure şti, nr.15 A-B, jud.Dolj, Inregistrat ă  la Registrul Comer ţului Dolj sub nr.J1 6/34 1 /1 993, Cod Fiscal 3440146. 
- bunuri imobile proprii: 
1. Cota de 1/2 din terenul intravilan, in suprafaţă  totală  de 842 mp, situat In Mun. Craiova, str.Bibeseu, nr.106, jud. Dolj (fost 7 Noiembrie, P 122 conforrn TDP nr.127348427), 

cu vecinii: la Nord — Moraru lon, la Est — Lungu D-tru, la Sud — str. •ibescu ş i la Vest — Motea Iorga Gh. şi Tăcea Vasile. Cota de 1/2 din terenul descris mai sus a fost dobândit ă  de defunct prin mo ştenire de pe urma părinţiIor săi, Cazacu Eugen ş i Cazacu Maria, 1n baza certificatului de mo ştenitor nr.213 eliberat la data de 10-02-1995 de Fostul Notariat de Stat Jude ţean Dolj respectiv a certificatului de mo ştenitor cu partaj succesoral nr.22 eliberat la data de 30-04-2010 de BNP P ătrău Gheorghe din Craiova. Autorii s ă i au dobândit terenul descris mai sus prin reconstituirea dreptului de proprietate, prin efectuI Legii nr.1 8/199 1 a şa cum rezultă  din titlul de proprietate nr.1273-48427 eliberat la data de 03-11-1994 de Comisia pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor Dolj. 

2. Cota de 1/2 din terenul intravilan, 1n suprafaţă  totală  de 311 mp , situat 1n Mun. Craiova, str. Bibescu, nr.106, jud. Dolj cu vecinii: la Nord — Moraru Ion, la Est — Lungu D-tru, la Sud — Cazacu Maria, 
Cazacu Eugen ş i la Vest — Cazacu Nicolae. 

Cota de 1/2 din terenul descris mai sus a fost dobândit ă  de defunct in baza Sentin ţei civile nr.15177 eliberată  la data de 19-1 1-2011 de Judecătoria Craiova, sentin ţă  definitivă  ş i irevocabil ă  prin neapelare. - datorii proprii nu sunt. 
2.2. Noi, părţile, declarăm urrnătoarele bunuri şi datorii comune in devă lmăsie dobandite/contractate sub reQimul comunităţ ii legale: 
- bunuri mobile comune: nu sunt. 
- bunuri imobile comune: nu sunt. 
- datorii comune nu sunt. 
2.3. Noi, părţile stabilim cota de contribu ţie la dobândirea/contractarea bunurilor/datoriilor com une de 1/2 pentru fiecare fost so ţ . 
2.4. Bunurile ş i datoriile comune devin bunuri/datorii in coproprietate pe cote-p ă rti ale sotilor. in cotele stabilite la pct.2.3. 



2.5. În urma Intocmirii prezentului act de lichidare s-a eliberat certificatul de mo ştenitor nr.2/2015 de 
BIN Furtună  Simona. 

III. PUBLICITATEA ACTULUI DE LICHIDARE 
3.1. În vederea opozabilităţii faţă  de terţi, oricare dintre mo ştenitori va putea Indeplini formalit ăţile 

pentru efectuarea Inscrierilor corespunz ătoare la Biroul de cadastru şi Publicitate Imobiliară  competent 
pentru bunurile imobile şi la Arhiva Electronică  de Garanţii Reale Mobiliare, pentru bunurile mobile. 

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original, care se p ăstrează  1n arhiva biroului Notarial şi 4 
(patru) exemplare duplicat, din care unul pentru arhiva biroului notarial şi 3 (trei) exemplare se elibereaz ă  
părţii de Biroul Individual Notarial Furtun ă  Simona din Craiova, Calea Bucure şti, nr.7, sc.1, ap.2, jud. Dolj. 

Semnătura 
S.S. CAZACU VIORICA, 

Personal şi mandatar pentru 
CAZACU IOANA-GILDA 

ROMÂNIA 

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL FURTUNĂ  SIMONA 

SEDIUL: Cralova, Calea Bucureşti nr. 7, Sc.1, Ap. 2 

Licenţa de funcţionare nr.338512969/120-12-2013 

TEL: 0251 413 708 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR 12'ă  
Anul 2015, luna MARTIE, ziva 06 

În faţa mea, FURTUNĂ  SI1IONA, Notar Public, la sediul biroului din Craiova, Calea Bucure şti, 
nr.7, sc.1, ap.2, s-au prezentat: 

CAZACU 'VIORICA, cu domiciliul in mun. 
ud. Doli. identificată  cu CI serial 	 •liberată  la data de 27-08-2003 de Pol. Mun. Craiova, 

cni 	 personal şi mandatar pentru fiica sa, CAZACU IOANA GILDA, cu domiciliul in mun. 
jud. Dolj, cnp 	 1n baza procurii speciale 

autentificată  sub nr.54 la data de 19-01-2015 de BIN Bazgu Mariana din Craiova, 
care, după  citirea actului, a declarat c ă  este de acord cu con ţinutul lui, cu consecin ţele juridice şi faptice 

ale acestuia, a consim ţit la autentificarea prezentului Inscris şi a semnat unicul exemplar. 
În temeiul art.12 lit.b) din L,egea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicat ă, cu 
modificările şi completările ulteriwe, SE DECLARĂ  A9ENTIC PREZENTUL INSCRIS. 

S-a perceput onorariul de 	lei cu chitan ţa nr. 	/2015. 
NOTAR PUBLIC, 

S.S/L.S./FURTUNĂ  SIMONA 

Prezentul duplicat s-a intocmit 1n 4 (patru) exemplare duplicat, de Furtun ă  Simona, Notar Public, 
astăzi, data autentificării actului şi are aceeaşi forţă  probantă  ca şi originalul. 

NOTAR PUBLIC 
FURTUNĂ  SIMO 



ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

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

DOSAR NR. 5271/03.02.2017 

J16/341/1993 
CUI - 3440146 

REZOLU Ţ IA nr. 2808 /16.02.2017 

Pronuntată  în sedinta din data de: 16.02.2017 

Ninoiu Mihaela Claudia — PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată  cu modificări ş i completări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016 

Pe rol fiind solu ţ ionarea cererii de radiere nr. 5271 din data 03.02.2017 pentru N1CK IMPEX 
SRL, cod unic de inregistrare: 3440146, num ăr de ordineln registrul comer ţului: J16/341/1993. 

PERSOANA DESEMNATĂ  

Asupra cererii de faţă : 
Prin cererea inregistrat ă  sub nr. 5271 din 03.02.2017 s-a solicitat de către lichidator BALAN 

EMANUEL, inregistrarea in registrul comer ţului a men ţ iunii cu privire la radierea NICK IMPEX SRL. 

in susţ inerea cererii au fost depuse inscrisurile men ţionate in opisul inclus in cererea de radiere. 
Examinând inscrisurile men ţ ionate PERSOANA DESEMNATĂ , constatând c ă  sunt indeplinite cerinţele legale, in conformitate cu art. 1,2 ş i 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobat ă  cu modificări ş i completări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările ulterioare, prevederile Legii 31/1990 republicat ă, cu modificările ş i completările ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicat ă, cu modificările ş i completările ulterioare, urmeaz ă  a admite prezenta cerere de radiere. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN CONDIŢIILE LEGII 

DISPUNE 

Admite cererea de radiere a şa cum a fost formulat ă  ş i dispune inregistrarea in registrul comerţului a radierii firmei NICK IMPEX SRL, cu datele de identificare mai sus men ţ ionate. 
Motivul radierii este art. 260 din Legea nr.31/1990. 
Repartizarea activelor, capitalului social si a pierderilor catre mo ştenitoarele asociatului unic, s-a efectuat conform hot ărâni mo ştenitoarelor asociatului unic Cazacu Nicolae si certificatului de mo ştenitor nr.2/06.03.20I 5 in urm ătoarele cote: -CAZACU VIORICA, so ţ ie, cu domiciliul in ( 

CNP 	 i revine cota de 1/4; -CAZACU IOANA GILDA, fiica, cu aomicinui in Uraiova. 	 CNP 	 ii revine cota de 3/4; S-au•  
inregistrat urm ătoarele opera ţ iuni de partaj: I. 	-restituirea capitalului social, de 200 lei conform cotelor de mai 
sus; 2. -repartizarea in natura a imobilului Spa ţiu comercial S+P+E, situat in Craiova, str. Calea Bucure şti, nr.15A, avand nr. cadastral 2722, inscris in CF nr. 261, de ţ inut in in cota indiviza de 70%, (restul de 30% de ţ inut 



de CAZACU 10ANA GILDA), in valoare de 154.177 lei, astfel: -CAZACU VIORICA, sotie, cu domiciliul in 
CNP 	 n rota de 1/4; -CAZACU 

10ANA GILDA, flica, cu domiciliul In 	 CNP 
in cota de 3/4; 3. -repartizarea in natura a imobilului compus din: teren, in suprafata de 714,27 mp situat 
in intravilanul comunei Malaia, sat Saliste, jud. Valcea cu nr. cadastral 280,inscris in CF al com.Malaia , -teren, 
in suprafata de 460,22 mp, nr. cadastral 6, inscris in CF 44 a localit ătii Malaia impreuna cu casa de vacanta 
S+P+E+M situata pe acest teren, având valoarea de 81.289 Iei astfel: -CAZACU VIORICA, so ţie, cu domiciliul 
in CNP in cota de 1/4: -CAZACU 
10ANA GILDA, flica, cu domiciliul in 	 CNP 
in cota de 3/4; 4. 	-repartizarea in natura a autoturismului marca FORD FIESTA, cu. seria motor 7J04207 
si nr. identif. WFOHXXGAJH7J04207, an fabr.2007 c ătre CAZACU VIORICA, sotie, cu domiciliul in 

CNP 	 in valoare de 8.333 lei; 5. 	- 
repartizarea in natura a 4 buc. aparate aer conditinat marca ROMSTAL, in valoare de 4.333 lei, c ătre CAZACU 
10ANA GILDA, fiica, cu domiciliul in ( 	 :21\IP 
6. 	-distribuirea pierderii inregistrata din perioada anterioara, in suma de 35.439 Iei conform cotelor detinute 
astfel: -CAZACU VIORICA(in cota de 1/4) 8.860 lei -CAZACU 10ANA GILDAfcotade 3/4) 	26.579 
lei 7. -distribuirea sumei(excedentului) din contul de lichidare de 109.409 lei c ătre: -CAZACU VIORICA, 
soţie, cu domiciliul in Craiova, str. Independentei, nr.5, bl, 6CD, sc.1, et.3, ap. 15, CNP in cota 
de 1/4; -CAZACU 10ANA GILDA, flica, cu domiciliul in 
CNP 	 in cota de 3 /4; 

Dispune publicarea prezentei rezolu ţ ii pe pagina de intemet a Oficiului Na ţ ional al Registrului 
Comerţului ş i pe portalul de servicii on-line al acestuia. 

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

ş i următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobat ă  cu modificări ş i completări prin Legea nr. 84/2010, 
cu modificările ulterioare. 

Pronun ţată  în şedinţa din data de: 16.02.2017 

PERSO 	SEMNATA, 
N . 	 Claudia 

Referent/Redactat: C. .V. 
3 ex. 
Data: 17.02.2017 

f 



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe Iâng ă  TRIBUNALUL DOLJ 

 

Cod unic de inregistrare 
3440146 

Numă r de ordine in registrul comertului 
316/341/1993 

CERTIFICAT 
DE RADLERE 

Exemplar nr: I 

Radierea firmei 
NICK IMPEX SRL 
cu numărul de ordine in registrul comertului J16/341/1993, codul unic de inregistrare 3440146, 
solicitată  prin cererea nr. 5271 din 03.02.2017, a fost efectuat ă  la data de 17.02.2017, in baza rezolu ţiei 
nr. 2808 din 16.02.2017.. 

Data eliberarii: 17.02.2017 
Anexe: Rezoluţie 

a DINCĂ  

cod 11 - 10- 139 
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MINISTERUL  JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI  COMERŢULUI 
OFICIUL  REGISTRULUI COMERŢULUI  de pe ilângă  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; 

Nr.: 29503/03.05.2017 

CERTIFICAT 
Iffţ  

In  conformitate  cu  prevederile  Legii nr.ţ2' 1 
inregistrată  sub nr.  29503 din 0 65.2017, , 

Registrului  Comerţului  d9 	ngă  Tribu 

rul Comerţulm şt ca:tir  are  a cererii  dvs. 
al Registrului Comerţului  /  Oficiul 
Ificăjnformaţiile  referitoare  la 

INFORMAŢII  DE  IDEN 
Num'ăr de ordine 	 41/19N atribuitîndte 08.02.1993 
Cod unic de inregistrare: 34401 
Certificat de 'inregistrare: B14482 	mis pe dta 	8  si eliberat la data 25.09.2008 Adresă  sediuto06-7& Mtinjcipiul Craiv ,  Calea BUCURE 	. 15 A-B, Judet Dolj Contacte sf'&U social: tl > 

Contacte fţrmă: telefon: 01! 	8, 07263400 
Actul de inmatriculare, ş i autorţ 	entinţă  ciyilă  / otărăre judecătorească  2290/27.08.92, JUD. CRAIOVA Stare 	lichidare, dizolvare,  r diătă  
Forma de organizare : societate cu  r 	pdere liinitata 
Data ultimei  r istrări în registrul co r -ţului: 17.02.2017 
Durată : 

	

Motiv r;icii...: rt. 260 din Legea nr. 	1990; Dată  radiere: 17.02.2017; 

REPREZEN'.CANT  aeţitjhi4144şpgitimembru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

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

CONCORDAT  PREVENTIV 
Nu există  inregistrări. 

FAPTE  AFLATE SUB INCIDENTA  ART 21. LIT. e-h) din L26/1990 
- Urmărire pena.lă : 

Redactat S.L. /  listat 03.05.2017  : 11:04:26 

Folosirea în alte  scopuri  decat  cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infractiune ş i se pedepseşte conform legii. 
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Nu există  inregistrări. 

- Dosar penal - trimitere în judecat ă : 
Nu există  inregistrări. 

- Condamnare penal ă  a firmei: 
Nu există  Inregistrări. 

Dizolvare firmă : 
Dată  dizolvare: 16.06.2014 
Motive dizolvare: hotlrăre a adunării generale 
Ternei legal dizolvare: LEGEA 31/1990 

Lichidare firmă : 
Temei legal lichidare: conf. legii nr.31/1990 

- Insolvenţă : 
Nu există  inregistrări: 

ostenitoarel'asoUatOM 	s-a 
zacu Nicolae si certi`ficatului de- 

sotie, cu domiciliul in Craiova, 
ijti.ue cota de 1/4; -CAZACU 

CNP 
operatiuni de partaj: 1. -restituirea 
rti9,rea in natura a imobilului Spatia 

^ ild nr. cadastral 2722, inscris in CF 
e CAZACU IOANA GILDA), in 

u dothicihul in 
e 1/4; -CAZACU IOANA GILDA, fiica, cu 

n cota de 3/4; 3. 
Imobilulut compus din: teren, in suprafata de 714,27 mp situat in 

jdOi yalcea cu nr. cadastral 280,inscris in CF al com.Malaia , 
cadastr in CF 44 a localit ăţii Malaia impreuna cu casa 
teren, a hd valoarea de 81.289 Iei astfel: -CAZACU VIORICA, 

tfl 
cota de 114; ..C.c,!,,ZACU 1OANAG1LIj, fiica, cu domiciliul 

in co gtle 3/4; 4. 	-reparnzarea tn natura a autoturismului marca 
FORD FIESTA, ctiSeria motor 7J0407 si nr. identif. WFOHXXGAJH7J04207, an fabr.2007 c ătre 
CAZA CU VIORICA,' sUţle;'eu doz4Ci1iu1 in I 
CNP 	 in valhare de 8.333 lei; 5. 	-repartizarea in natura a 4 buc. aparate aer 
condffinat marca ROMSTAL, in valoare de 4.333 lei, către CAZACU IOANA GILDA, fiica, cu 
domlelliul in Craiova, 	 CNP : 	 -distribuirea 
pierderii inregistrata din perioada anterioara, in suma de 35.439 Iei contorm cotelor definute astfel:- 
CAZACU VIORICA(in cota de 1/4) 8.860 lei -CAZACU IOANA GILDAfcotade 3/4) 	26.579 lei 7. 

-distribuirea sumei(excedentului) din contul de lichidare de 109.409 lei către: -CAZACU 
VIGIdCA, soţie, cu domiciliul in 	 CNP 

in cota de 1/4; -CALAuu WAINA iILDA, mca, cu Uomiciliul in Craiova, str. Artarului, 
nr.20 A, bl.M7, sc.kap.3, CNP 	 :ota de 3 /4; 
Redact4t t3.L. / listat 03.05.2017 : 11:04:26 

REPARTIZAREA ACTIVELOR 
Repartizarea activelor, capitalului social ia 	derilor cat 
efectuat conform hotărârfi mostenitomMor asoeui unic 
mosteditor nr.2/06.03.2015 in urm ăp:4ke1e cote: -C 

11.)Al‘wA i1LVA, tuca, cu tionucutut 111 

ii revine cota de 3/4; S-au îniegistrat urm ă  
capitalului social, de 20OIiQnform cotelor derni sus; 2. 
comercial S+P+E, sitSt n raiov alea Buu şti. nr.15 
nr. 261, detinut in in cota in 	 % detinu 
valoare de 154.177 lei, astfel: - ACU @ 

donsicilkul in 
-repartizarea in nalttra: 

intravdanul comunei Ma1aii4' 
tere , iu suprafata de 460,22 mp 
de vacanta S+P+E+M situata pe a 
soţle, u domiciliul in 

Folosireatn alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infractiune ş i se pedepse şte conform legii. 
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MT]NICIPruL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MT]NICIPruLUI CRAIOVA

HoTARAREA NR.24s
privind modificarea Hotirffrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52212007

referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul privat al
municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in gedinla ordinari din data de
30.05.2019.

Avdnd in vedere expunerea de motive nr.8275112019, rapoartele nr.8636312019 gi
nr.9744512019 ale Direcliei Patrimoniu, nr.8953212019 gi nr.9752512019 ale Direcliei
Juridice, Asistenld de Specialitate qi Contencios Administrativ, prin care se proprme
modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52212007 referitoare la
aprobarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al municipiului Craiova qi
rapoartele nr.L50l20l9 al Comisiei pentru invdfdmAnt, CulturS, Sdndtate, Culte, Tineret gi
Sport, nr.I53l20l9 al Comisiei Servicii Publice, Liberd kriliativd qi Relalii Intemalionale,
nr.l55l20I9 al Comisiei de Urbanisrq Proteclia Mediului gi Conservarea Monumentelor,
nr.l57l20l9 al Comisiei Juridicd, Administralie Publicd gi Drepturi Cetileneqti qi
nr.16012019 al Comisiei Buget Finan{e, Studii, Prognoze qi Administrarea domeniului;

in conformitate cu prevederil e art.4 din kgea nr.2l3ll998 privind bunurile proprietate
publicS, Hotdrdrii Guvernului nr.2I3912004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
gi duratele normale de func{ionare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr.286l12009 pentru aprobarea Normelor privind orgarizarea qi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii gi Titlului II-
Proprietateaprivatd, art. 555-557 drn Codul Civil;

In temeiul art.10, art.36 aIin.2Iit. c, art.45 alin. 3, afi.61 alin.2 gi art.115 alin.l lit.b din
Le gea nr .2 | 5 I 200 1, republ icatd, privind admini strali a pub lici I o cal d;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd modificarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al
municipiului Craiova, dupd cumurmeazd:
a) se completeazd. cu bunurile prevdzute in anexa nr.1 care face parte integrantd din

prczenta hotdrAre;
b) se modificd elementele de identificare gi valoarea de inventar ale bunurilor

prevdzute in anexa nl2 care face parte inteEantd din prezenta hotdrdre.
Art.z, Se aprobd darea in administrare, c[tre Regia Autonomd de Administrare a Domeniului

Public qi Fondului Locativ Craiova, a bunului ,,AutospecialS pentru lucru la
indlfime", identificat laponlia 5 din anexa nr.1 la prezentahotdrdre.



Art.3. Pe data prezentei hotdrdri, se modifici in mod corespulzdtor HotdrArile Consiliului
L.ocal al Municipiului Craiora nr.52212007 referitoare la aprobarea inventarului
bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al municipiului Craiova gi nr.28212008
referitoare la darea in administarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public Ai Fondului Iocativ Craiova, a unor bunuri ce aparfin domeniului privat al
municipiului Craiova.

Art.A. Primarul Municipiului Craiov4 prin aparatul de specialitate: Serviciul Administralie
Publicd Locald, Direclia Patrirnoniu, Directia Economico-Financiard gi Regia
Autonome de Adminisfare a Domeniului Public Ai Fondului Locativ Craiova vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Romulus Victor NICOLICEA

CONTRASEMI\'EAZA.
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU
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