
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                               PROIECT 
 
 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea  contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. Capitol AG S.R.L. 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021. 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.1528/2021, raportul nr.1973/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.3774/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  
contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capitol 
AG S.R.L.; 

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.354 și art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.370/2014 care are ca obiect 
terenurile proprietatea privată a municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp, aferent magazinului 
alimentar, respectiv în suprafaţă de 14,52 mp, aferent sifonăriei, în sensul 
înlocuirii părţii contractante S.C. CAPITOL AG S.R.L., cu S.C. ELKAT COM 
S.R.L., după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi. 

Art.2. Se aprobă renegocierea redevenţei pentru terenurile prevăzute la art.1, având ca 
preţ de pornire raportul de evaluare care va fi însuşit prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.370/2014. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.336/2013 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă, către S.C. CAPITOL AG  S.R.L.,  a unor suprafeţe de teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi. 



 

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

 
 
 
 
 
 

   
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

        Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                    
Direcţia Patrimoniu                                                                                         
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr. 1528/06.02.2021 
                                                                           
                                                                                                                                                                         

Referat de aprobare 
 

la Proiectul de hotărâre privind  modificarea contractului de concesiune nr.370/2014 
  încheiat între MUNICIPIUL CRAIOVA  şi  S.C. CAPITOL  AG S.R.L. 

 
 Între Municipiul Craiova şi S.C. CAPITOL AG S.R.L. este în derulare contractul de 
concesiune nr.370/2014, ce are ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situate în Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, aferente spaţiilor 
comerciale aflate în proprietatea S.C. Capitol AG S.R.L. în suprafaţă de 30,8 mp şi 14,52 mp,    
pentru o perioadă de  15 de ani.  
 Prin cererile depuse la Primăria Municipiului Craiova nr.171978/2020, 173496/2020 şi 
178801/2020, S.C. CAPITOL  AG S.R.L., pe de o parte, şi cererea nr.1063/2021 S.C. ELKAT 
COM S.R.L., pe de altă parte, solicită transferul contractului de concesiune nr.370/2014 de la 
S.C. CAPITOL AG S.R.L la  S.C. ELKAT COM S.R.L., ca urmare a intenţei de  vânzare a 
spaţiilor comerciale, edificate pe terenurile ce fac obiectul contractului de concesiune, conform 
promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 2773/25.11.2020.  
 Faţă de cele prezentate, 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.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu 
art. 8 alin. 12 din contractul de concesiune, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de 
hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Capitol AG S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. Capitol AG 
S.R.L. cu S.C. ELKAT COM S.R.L, după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între 
cele două părţi. 
  
 
              Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
                Director Executiv,                                                             Şef Serviciu, 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                               
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr. 1973/06.01.2021                                                             
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 370/10.11.2014 
 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. CAPITOL A.G. S.R.L. 

 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 336/2013 s-a aprobat 
concesionarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 30,8 mp - aferent magazinului alimentar şi în 
suprafaţă de 14,52 mp - aferent sifonărie, situate în Brazda lui Novac, nr.66, Complex 
Vechi. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 532/2013 s-a aprobat 
însuşirea raportului de evaluare ce a avut ca obiect stabilirea preţului de pornire al 
negocierii pentru stabilirea redevenţelor terenurilor mai sus menţionate.  

În baza acestor hotărâri de consiliu s-a încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
Capitol AG S.R.L contractul de concesiune nr. 370/10.11.2014, pentru o perioadă de 15 
ani, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă în suprafaţă de 30,8 mp şi 
14,5 mp, situate în Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, aferente spaţiilor 
comerciale aflate în proprietatea S.C. Capitol A.G. S.R.L. 

Terenurile mai sus menţionate, în suprafaţă de 30,8 mp şi respectiv 14,52 mp, 
aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.147/2013(anexa 1 poz.8 si poz.10). 
 Facem menţiunea că pe perioada derulării contractului de concesiune titularul şi-a 
respectat obligaţiile contractuale, neînregistrând datorii la bugetul local. 

Prin notificările înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.171978/2020, 173496/2020 şi 178801/2020, S.C. Capitol AG S.R.L. ne aduce la 
cunoştinţă intenţia de vânzare a construcţiilor edificate pe terenurile ce fac obiectul 
contractului de concesiune nr.370/2014 şi solicită transmiterea dreptului de concesiune 
asupra terenului către noul proprietar, respectiv S.C. ELKAT COM S.R.L. 
 De asemenea, S.C. ELKAT COM S.R.L. prin cererea înregistrată sub nr. 
1063/2013 solicită preluarea contractului de concesiune nr.370/2014. 
 În susţinerea celor menţionate S.C. CAPITOL AG S.R.L. şi S.C. ELKAT S.R.L. 
prezintă Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare ce are ca obiect cele două spaţii 
comerciale, identificate cu numerele cadastrale 7571/0/6(carte funciară 243124-C1-U6) 
şi respectiv 7571/0/8 (carte funciară 243124-C1-U5), autentificată sub numărul 
2773/25.11.2020  la  Notar Public Balaci Eugen. 



 Cedarea 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 sau înstrăinării construcţiei 
către noul proprietar. 

Având în vedere cele relatate 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”, 

- precum şi 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.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- coroborate cu prevederile art. 8 alin.12, art.15 alin.2 : „În cazul cedării obiectului 
concesiunii cu acordul concesdentului, redevenţa se renegociază” şi art. 17 din din 
contractul de concesiune nr.370/2014, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

 

���� modificarea contractului de concesiune nr. 370/2014 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Capitol AG S.R.L., ce are ca obiect terenurile proprietatea privată 
a municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui Novac nr.66, Complex Vechi, în 
suprafaţă de 30,8 mp aferent magazinului alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp 
aferent sifonăriei, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. CAPITOL AG 
S.R.L. cu S.C. ELKAT COM S.R.L., după perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două parţi; 

 

���� renegocierea redevenţei pentru terenurile ce fac obiectul contractului de 
concesiune nr. 370/2014 având ca preţ de pornire raportul de evaluare care va fi 
însuşit prin hotărâre a  Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

 

���� modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 336/2013; 

 
���� împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   

modificare a contractului de concesiune nr.370/2014; 
  
 
               Director Executiv                                                          Şef Serviciu                 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                   Victor Costache         
                                                                                          
           
 
 
 
                                                                                                                      Întocmit, 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 3774/11.01.2021 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr.1528/06.01.2021 și Raportul nr.1973/06.01.2021 al Directiei 

Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
−   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”, 

− 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.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

− Prevederile art. 8 alin.12, art.15 alin.2 : „În cazul cedării obiectului concesiunii cu 
acordul concedentului, redevenţa se renegociază” şi art. 17 din din contractul de 
concesiune nr.370/2014 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

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

 
− modificarea contractului de concesiune nr. 370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi 

S.C. Capitol AG S.R.L., ce are ca obiect terenurile proprietatea privată a municipiului 
Craiova, situate în str. Brazda lui Novac nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp 
aferent magazinului alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp aferent sifonăriei, în sensul 
înlocuirii părţii contractante S.C. CAPITOL AG S.A. cu S.C. ELKAT COM S.R.L., 
după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi; 

− renegocierea redevenţei pentru terenurile ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 
370/2014 având ca preţ de pornire raportul de evaluare care va fi însuşit prin hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

− modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 336/2013; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.370/2014; 

 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 



W{UNICXPKUT. CR,AIOVA
CONSIT"$ []fu T,OCAI, AL MUI\ICIPIULUI CRAIOVA

HoTARAREA NR.33d
privirx+$ eoxreesionarea prin:n1g9ci9r_e directi, citre S.C. CAPITOL AG S.R.L., a
unor sEiS:n'afefe cfle teren aparfinAnd domeniului privat al municipiului Craiova,

sitmate'in str.Brazda lui Novac, nr.66o complex vechi

Corr.'iiiui tr-ocai al Municipiuiui Craiova, intrunit in gedin{a ordinard din data de
30.0s.20r 3"

Avir;rld in vedere raportul w.7563012011 intocmit de Directia,Patrimoniu prin care
se proqWl* Poncesionareaprin negociere direct6, cdtre S.C. CAPITOI, aC S.R.L., a unor
suprafe{e efe teren aparfindnd domeniului privat al municipiului Craiova, situate in
*t:Fl?:{*"lui Novag,-*:69, Complex Vechi gi rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliulu; Locai al Municipiului Craiova nr . 128,, l,zgt, l3l, 132,133 gi tzitzotz;

trn r;*nforrnitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicat1, privind autorizarea
execritdrii *onstrucfiilor qi unele mdsuri pentru realizarca locuintelor gi fegii w.7/1996,
republicata. privind cadastrul gi publicitatea imobiliard;

In tslneiul art.36 alin.2lit.c coroboraf 'cu alin:S'lit.b, art.45 alin.3, aft.723, alin.1,
a{'6.1 .aIin"Z gi art.lll, alin.l, lit.b din Legea nr.21512001, republicatl, privind
adrninistratia publicd locald; 

__ _ _r.. _ v _ _
HOTARAgTE:

.&nt'l. Se aprobd concesionarea prin negociere direct6, cdtre S.C. CAPITOL AG S.R.L.,
pe o perioadd de 15 ani, a terenurilor aparfinAnd domeniului privat al municipiului
Craiova, situate in str.Bfazdl l"i.|lovac: w,66', Complex Vechi, in suprafa{d de
3S.u mp., 1fere1! magazinului alimentar gi in suprafala de 14,52 mp. aflrent
sifbredriei, identificate conform anexei care face parte integffih din prezenta
hctilr6re. i

Ant,Z. Valoarea minimb a redevenlei de la care se porne$te negocierea, se stabilegte pe
baml raportului de evaluare care ya fi supus aprob6rii Consiliului Local al
Ndunicipiului Craiova.

Ant.3. Se ?mputerniceqte Primarul Munieipiului' iCraiovb 's[ constituie comisia de
neg*ciere a valorii redevenlei, sd semneze contractul de concesiune qi sd
ineieplineascd condiliile de publicitate imobiliard prevdzutd de lege.

Anf"4" Pi:lnarul Municipiului Craiova,' prin aparatul de speeialitate: Serviciul
Aq"ltninistrafie PublicS Local[, Direc]ia Patrimoniu, Direclia Juridicd, Asistenld de
Spe*ialitate gi Contencios Administrativ gi S.C. CAPITOL AG S.R.L. vor aduce
la incieplinire prevederile prezentei hotdrdri.

PRW$EDINTE DE $EDINTA,

Vengil TOADER

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU
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MUN1C1PIUL C' IOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

„ 
HOTARAREA NR. 532 

privrd insusirea raportului de evaluare a terenurilor care apartin domeniidui 
priv al unicipiul Craiova, situate in str. Brazda lui Novae, nr.66, Complex 

Vechi, concesionate catre S.C. CAPITOL AG S.R.L. 

iTAnsiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinard din 
26„09„'"03; 

dri d in vedere raportul nr.136448/2013 intocmit de Directia 
care se propune aprobarea insusirii raportului de evaluare a terenurilor care 
domeniului privat al municipiul Craiova, situate in str. Brazda lui Novae. 
Complex Vechi, concesionate dire S.C. CAPITOL AG S.R.L. si rapoartele eom  
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 23S„  2 
240/20" 3: 

Potrivit Flotkarii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.336 
referitoare la concesionarea prin negociere directa, catre S.C. CAPITOL AG S.R.L.. 
unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului Craiova, situate in 
str.Brazia lui Novae, nr.66, Complex Vechi; 

art.36 alin.2 lit.c coroborat Cu alin.5 lit. 35  art.45 aEn. I, art. i23, 
alin.2 i art.I15, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicata, privind adininistra3„1 
publica locala; 

HOTARASTE: 

: 
: Ar0„, 3e aprobd insusirea raportului de evaluare privind determinarea valorh 

, pornire a negocierii directe pentru stabilirea redeventei terenurilor care 
dorneniului privat al municipiului Craiova, situate in str„ Brazda 

v., 	nr,66, Complex Vechi, in suprafata de 30,8 mp., aferent magazinului 
siin suprafata de 14,52 mp., aferent sifon4riei, in suma de 4 lei/mp./fun. 
T. V.A., preva.zut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
.Primarul Municipiului Craiova, prin ,aparatul de .specialitate: Serviciui 
Administratie Publica Locald, Directia Patrimoniu si Directia Economico—
Financiara vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

-'RESEPINTE DE SEDINtA, 	CONTR 	iEAZA, 
SE  

Dan Adrian CHERCIU 	 Nicola/ 	iESCU / 

1101Wft 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici 
Nr. 	/, 	2014 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 370/10.11.2014 

in baza Legii nr.50/1991, republicatA, privind autorizarea executat"ii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile §i completkile ulterioare, a dispozitiilor art. 61 alin.2 §i art. 
62 aim. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locaiä, republicata, precum 
§i a art.136 aim. 1, art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscald, 
republicatt modificata, coroborate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
oeale, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legii nr. 7/1996, republical, privind 
cadastrul i publicitatea imobiliard i a Hotararilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 336/30.05.2013 §i nr. 532/26.09.2013 s-a incheiat prezentul contract de 
concesiune. 

Cap.I 
PARTILE CONTRACTANTE 

Art.1  Prezentul contract de concesiune se incheie intre: 
MUNICIF'IUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. Alexandru loan Cuza, nr. 7, 

Cif 4417214, reprezentat prin Primar, in calitate de concedent pe de o parte ci 

S.C. CAPITOL AG S.R.L. cu sediul social in Craiova, b-dul. Dacia, b1.15, sc.1, 
ap.11, judetul Dolj, cu numar de ordine in Registrului Comertului de pe l'anga Tribunalul 
DO J16/572/1991, cod unic de irffegistrare 2294190, reprezentata de Adam Ecaterina in 
calitate de administrator, posesoare a C.I. seria 	nr. 	, CNP 

'n calitate de concesionar, pe de alta-  parte. 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.2 - (1) Obiectul contractului ii constituie concesionarea terenurilor proprietate 

privata a municipiului Craiova, situate in Craiova, str. Brazda lui Novae nr. 66, Complex 
Vechi, In suprafata de 30,8 mp aferent magazinului alimentar §i in suprafata de 14,52 mp 
aferent sifonariei, identificate in Anexa la HC.L. nr. 336/2013. 

(2)0biectivul concedentului ii constituie exploatarea eficace, in regim de 
continuitate, a terenului concesionat. 

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele 
categorii de bunuri: 

1 



a)brmr:ri de retr:r - terenul in suprafa{d de 30,8 mp afererrt magazinului alimentar Ei
. terenul ln suprafa{E de 14,52 mp aferent sifon6riei, identificate conform art. 2(1) din

prezentul confiact de concesiune.- 
b) bunuri proprii - bunurile care apargin proprietarului gi au fost utilizate de cifre

acesta pe durata concesiunii.
CaP.III

DURATA CONTRACTT]LII

Art3 - tl) Durata concesiunii este de 15 ani, incepfnd cu data de 10.1I-2014 pen6

la 10.1L2429.
(2) Prezentgl contact de coacesiune poats fi prehrngit cu acordtrl pir,tilor prin act

adifional pentnr o perioad6 egalE cu cel mult jumdtate din durata sa ini$ald-
CaP.fV

" REDE\TENIA- GARArrrrA. TERMENE rlE PLATi,

Art 4 - (1) Redeven{a unitarn a terenului concesionaf este cea ptevdnttF- ?n plocesul

verbtl-e anitiro" a ofuei nr.8185212014 gi in raportul nr.8423LDA1.4 de atribuire a

contacfirlui de concesiune, respectiv 5'20 lei/mp/lun6.

@ Redevenla corespunzdtoare anului 2014 (aferenti perioadei 10.11-2014

31.L2.2014) este de 393,00 lei qi se va achita pene 1a3L.12.2014.
(S) incepind cu ZgI5 redwenfa anuallre va achitafu,z rata se,mestriale egale, cel

mai tdrziu pane in urm5toarele date:
- r*; I (redevenp pentu sem. D p6nl la datade 31 martie a fiw6rui an
- rata tr (redevenla pentnr sem- tr) p6ni la dafa de 30 septembrie a fiecirui an-

ft) pentru anil urmato*, incepfind eu 2015, redevenfa anualE a terem[ilor ce fac

obiectul contact de concesirme va fi calculati prin aplicarea indicelui
preluriloide consum comunicat de Institr*ul Nalional de Statistic6 la redeven{a din anul

precedenl

concesionargl '1ru pieti majorfui de intfirziere de Zs/o din cuantumul redevenlei neachitate
la termen, calculaie pena; fiecare luni sau fracfiune de luird, inc€pend cu zhnurtrdtoare
termenului de scadenfi gi p6nE lad*astingerii sumei datoratil

(6) i" cazul in care actele normative referitoare la niveluVcuantumul major5rilor de

int6ruiere, acestea se vor aplica de dreptprezenhrlui conffict de concesirne.
(1) Concesionarul are obligafia ca ?n termen de cel mult 90 zile de la data semnirii

contactului de concesfume, s[ depund" cu titlu de garan{ie, suma de 393,00 lei, sum6 ce
va fi folositii dac6 este cazul, pentru platamajordrilor de intfirziere gi a sumelor datorate
de concesiOnar, inbazaprezenfului contract de concesigne.

(8) Redevenla datorati de concesionar se varecalcula ori de cite ori se vor constata
erori de calcul sau mlsurdtori,

(9) La ineetarcahenlie,rea" din orice e$rrdb L contractului de concesiune,
concesionarul nu aIE dreptul la restituirea redevenlei achitate.



.:t CaP.V
.: PLATAREI}EVENTEI$IAGARANTMI

Arts - (1) Plah redevenfei se face prin virament in conarl Mrmicipiului Craiova
rurminrl RO23TREZ29121A30053OOOO(, dqchis la Trezoreria Municipiului Craiova
sau prin casieria Prim5riei Craiova Cod de inregistare fiscal6 4417214.

(2)Plata garan$ei prevlzute La aft.a{6') se va dectua pfue cel mai tarziir la
87.42.2015, in contul concede,ntrrlui RO04TREZ291500OOO(000180 deschis la
Trezoreria Municipiului Craiova sau prin casieria Prim6riei Craiova.

Cap.YI
DREPTT RTLE pAnTU,On

-DREPTUKILE CONCFSIOITENWW
Art6 - (1) Concsionanrl are dreptul de a ecploa@ in mod direct, pe riscul $i pe

risptmderea sa, terenul ce face obiecnrl prezentului contract de concesiune
(2) Concesionarul are dreptul sl solicite in condiliile legii, de la Primeria Craiova

avizele ii acordurile nee,ffiare CIrecutirii gi e>cploatfrii investif,ei, amplasatd pe terenul
'.oncesionat

.DREPTURILE CONCEDENTWW
LrLT - (1) Concedentul are dreptul s[ inspecteze t€reN]ul concesionat, sE verifice

stadiul de realizare a.investi$ilor, precum gi modul in care este satisfrcut interezul public
prin realizarea obiecfirlui concesiunii.

(2) Concedentul re dreptul sI modifice in mod trnilateral partea regle,mentarl a
contracfirlui de concesiune, din motive excep$onale in condi;iile in care interesul
nalional saulocal o impune.

Cap.YII
oBLrcATrrrJ rAn1u.,on

, OBUGAWTE CONCESTONARWW
ArLS (1) Concasionarul este obligat si asigure exploatarea eficace in regid de

continuitate qi de permanenp a ter€Nrului ce face obiwtul concesirmii, po*ivit
.biectivelor stabilit€ de citre concedenl

(2) Concesionarul este obligat sE exploateze in mod direct terenul concesionat gi sd
plsfteze destina$a sq aga cum ste prevlztrt ?n documentafia t€bnicd $i in Hotiirdrile
Consiliului Local nr- 336t2013 9i w. 53212013.

(3) Concesionarul este obligat sE plEteasci nedeve,lrfa la termenele prevdzut€ in
contrac'L in cuantumul comrmicat de conceden! iar in caz de intiniere si achite gi
majordirile de intfoziers catculate conformarL4 alin-(s) din pfrezenfirl contrct de
conce.sftrne.

(4) Concesionutrl este obligat sE respecte condiliile impuse de natura bunului
concesionat privind sigurmla in ecploatare gi proteclia mediului.

(5) Concesionanrl este obligat si intabuleze, pe cheltuiald proprie, in numele
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restituit in natuiE coafcrm prwederilor Lqgilor m.10/2001R gi 24712005, contractul deconcesiune inceteazf-d" at"pt, concesionarri fiind notificat in prJabil cu 30 de ale.3' la disparigi4 dina-o cafide forfi m4iora, a bunului concesionat sau in 
"torimposibilitiitii obiective a concesionanrlui de a-Lerploata prinrenunfare, ftreplatauneidespEgubiri cetre conceden{

4' La cererea concesionarului conse,mnatii in scris eu obtgafia degrevdrii desarcini a terenului gi cu coadilia pHfi tderreol"i tt"t ladataeliberrrii acestuia.Art'll - Conhastul de-coicesiune o 
"*iti"ra 

in urnritoarele situafii:a) dac6 pentnr nwoi de interes nalional sau local, t 
"".,r 

*o"esionat va fi destinatrealizarii lmor constnrcfii gi amenajat eiilit"re, 
""r."tor 

de concesirme poate fi reziliatunilateral de cdtre, concedent, awa fu$titnfa; concesionanrlui cu 30 de zile inainte,concesionanrl fiind obligat se desfiinteze 
""*urr"tiu 

p" 
"n"tt 

ri"t" propri";b) concesionarur este in lichidare voluntari Lu animenq
c) constifuie 

-a cauzi pentru rezilierea contractului din inifiativa concedentuluineplata redevenfei de cdtre cincesionar a doui r:ate consecutive. Rezilierea va opera deplin drept ftri somafig indeplinirea altor formalitilli judiciare sau extra;udiciare gi ftreint'-venfia instanplor;uaecatoregti, cu. un ,r*i- ai :o zile calendaristice transmisecoucesionanrlui:

nu au fost 'respecfab obligaliile contracfiule de c6tre
c6fre conceden! cu prata 'nei despigubiri in sarcina

d) cdnd se constatji ci
concesionarn prin reziliere de
concesionartrlui;

e)cind se
concedent, prin
concedentului;

constatii cE nu au fost respectate obligafiile confactuale de citrereziliere de citr aonrcesionar, cu plata-nnei despagubiri ftr sarcina

, $ nerespectarea clauzelor prevEzute la artS atin.(t 1) gi (12) conduce la reziliereade c6tre concedent a contacfului de concesiune.
Cap.fr

ALTE CLAUZE

Art'r2(l) La ?ncetnealrcalierea" din orice cavzl, a contactului de concesiune,bun"'ile ce au fost utilizate de consesionar in derulmea concesirmii vor fi repartizateastfcr;
a) bunuri de retr:r - terenul in supnafas de 30,g mp afere,nt magadnului arimentargi terenul in suprafati de 14,,52 mp afirent sifonariei, identificate conform art. 2(l) dinprezentul confoact de concesiune.
b) bunwi proprii 

:are ax apar,tinut concesionarului rdmen in proprietatea acestuia.Q)Laincetarea din orice cauz[ a prezenfirlui confact a*Gi""riune, lucririle deurfi:astrusfurf afere,nte vor trece in proprietatea concedenfului.

CapX
FORTA lr{AJoRi

Art 13 (1) Forfa majord este constatatii de o autoritate competentd-



,'r @ Forfa majord exonereaz[ p64ile conftactante de indeplinirea obligaliilor asumateprin contrac! pe toat5 perioada in ca; aceasta acgioneazE. 
I

(3) indeplinirea conaactului va fi *tp."a"tainperioada de acliune a forgei majore,dar ftrA a prejudicia drepturile ce ti se 
"*"i".., 

pa4ilor pene b aparilia acesteia.
(4) Partea contbctualI care invoc6 forfa *"j";5 arl ouigalra de a notifica celeilaltep:$i, imediat gi in mod coqplet, producerea acesteia $i se iairice misuri care ii stau ladispozilie in vederea limiterii consecinlelor.
($ Dacn f9tt" majori acgioneazi sau se estimeazi ci va acfiona o perioad6 maimare de 6 luni, fiecare parte va avea dr€ptul si notifice celeilalie pe$ incetarea de plin

9"p' a prezentului contrac! firE ca *r-u din pe4r sd poatii pretinde celeilal6 daune-interese.

LEGEA APIJCABILL CO$ffi#MNMTTi $I NOIIHCARI

Art 14 Prezentul conhact de concesiune este guvernat de legea rom6ni iarnotificdrile ftcute de oricare dintre pdrfile con&actante celeilalte parti vor fi considentevalabjl inde'plinite dacd vor fi transmise prin scrisoarc recomandafi cu confirmare de
unre.

Cap. XIf
CI,AUZE SPECIALE

Att 15 (1) Redwenp stabilite prin conaacflrl de concesftrne prsum gi majorlrile
de intikziere stabilite conform legislafiei in vigoare, constituie creanfi Uuietari cert6,
lichidi 9i exigibill provenit5 dintr-un raport;uriaic contractual, iar in cazrilneachitirii
acestora la termenele stabilit€ laart.4 aio.(:) corcborat cu alin.(3) din prezentul contract
de concesiune, acestea devin titlu executoriu &re se transmit la Direclia de Impozite pi
Taxe in vederea executirii silite a concesionrtilui in condiliile prevrzute de O.G.9?/2aa3 privind Codul de procedur[ fiscal5" republica! cu modifi"aril" gi cornpletdrileultenoare.

Q) in caztrl cedErii obiectului concesiunii cu acordul concedentului, redevenfa se- negociazd-

- (3) Dispozifiile prezentului confract de concesiune se complete azd cuprwederile
Codului Civil, cu reglementirile legale in vigoare referitoare la concesiuni gi cureglement6rile fiscale in materie,

CapJilII
LMGII

- Art'16 Litigiile, contooversele gi pretenfiile care se vor nagte din prezent'l contractde concesiune sau in legituri cu el-vir fi solutionate pe cale amiabila, in e,azconffaxacestea sunt de competenp instaofelor judecitorlgti din-localitatea in care se afld sediulconcedentului.



Cap.XIV 
DISPOZITII FINALE 

Art17 Prezentul contract de concesiune va putea fi amendat sau modificat numai 
acordul partilor, consemnat intr-un act aditional, care devine parte integranta a 

stuia. 

Art.18 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (dousa) exemplare originale, cate unul 
tru fiecare parte contractanta. 

Art.19 Urmatoarele documente fac parte integrantd din prezentul contract de 
concesiune: 

— HotArarea Consiliului Local nr. 336/2013 prin care se aproba concesionarea, 
prin negociere directa a terenurilor cc fac obiectul prezentului contract de 
concesiune; 

— Hoarfirea ),Consiliului Local nr. 532/2013 prin care se aproba insu§irea 
raportului de evaluare a terenurilor prevazute la art.2(1) din prezentul contract 
de concesiune; 

— Procesul verbal de negociere directa a redeventei nr. 81852/2014; 
— Raport nr. 84231/2014 de negociere a redeventei §i atribuire a contractului 

concesiune cat-re S.C. CAPITOL AG S.R.L. 

CONCEDENT 	 CONCESIONAR 

MUNICIPIUL CRAI0711A
<; 
	 .C. CAPITOL AG S.R.L. cam•- 

4.4 
— Cs. 
o" lk* Administrator, 

Adam Beaterina 

Dir / tor Eiecutiv 
Dire tia If‘trimoniu 

ons. jur. CristianlIonut Gfilea 

Vizat 
Control Financiar Preventiv 

Director Executiv 	 Joicipo CP-si: 4 

Nicolae Pascp 

/, 

Gabriel 	nda 

9:\ 
LIA OLGUt.A.VA41,ESCU 

Set' Se 

7 



MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR.I.47
privind modificarea Hotirflrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.

SZZ;Z007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul
privat al municiPiului Craiova

Consiliul Local at Municipiului Craiova, intrunit in gedin{a ordinara din data de

28.03.2013.
Av6nd in vedere raportul nr.4650712013 intocmit de Direclia Patrimoniu, prin care

se propune modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr- 52212007

referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al

municipiului Craiova gi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local aI

Municipiului Craio v a ru.7 6, 7 7, 7 8, 7 9 Si 80 I 2013 ;
i; conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanlelor Publice

nr.2g61l1009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii, Legii m. t8ll99t'

republicatd, a fondului funciar, modificatd gi completatd gi Legii nr. 21311998 privind

proprietatea publicd qi regimul jurjdic al acesteia, modificatd 9i completatd;
intemliul art.i0,irt.l6 alin.2lit. c, art.45 alin.3, art.6l alin.Z gi art.115 alin.1,lit.b

din Legea nr.2I5 12001, republi cald,privind administralia publicd 1oca15;

HOTARA$rE:

Art.l.Se aprobd modificarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al

municipiului Craiova, dupi cum urmeazS:
a) se completeazd cubunurile prevdzute in anexa nr.1 care face parte integrantb din

prezenta hotdrdre;
b) se modificd elementele de identificare ale bunurilor prevdzvte in anexa m.2 care

face parte integranti dinprezenta hotirdre'
Art,Z. Se aprob6 trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Craiova

a bunului identificat in anexa nr.3 care face parte integrantl din prezenta hotdrAre.

Art.3. pe data prezentei hot[rari, se modificd in mod corespunzdtor Hotdrdrile Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr.52212007 referitoare la aprobarea inventarului

bunurilor care alcltuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 9i I4llI999

referitoare la inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al municipiului

Craiova.
Art.4;primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administralie

publicd Locald, bireclia Patrimoniu qi Direclia Economico - Financiari vor aduce

la ?ndeplinire prevederile prezentei hotdr0ri'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Traian Marin RADU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

I
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TROWISIME BILATEMEdi VANZARE-CTAIPANCE 

I. PARTILE PROMISIUNII : 	  
1. PROMITENT VANZATOR 	  

CAPITOL A.G. S.R.L., Cu sediul social in municipiul Craiova, B-dul Dacia 

Blocul 15, scara 1, apartamentul 11, judetul Dolj, inmatriculata la Registrul 

Comertului sub numarul J16/572/1991, avand Identificator Unic la Nivel European 
ROONRC. J16/572/1991, cod unic de inregistrare 2294190, reprezentata prin 

asociat si administrator TRUD 'A-ADAM CARMEN-LILANA, cu domiciliul in 

municipiul C 
identificata prin Carte de ldentitate seria 

eliberata de SPCLEP Craiova, valabila pana la data de 	, cod numeric 

personal 
denumita in continuare, in cuprinsul prezentului act, Promitentul 

Vanzator. 	  
2. PROMITENT CUMPARATOR 	  

ELKAT COM S.R.L., cu sediul social in municipiul Craiova, Cartier Brazda lui 

Novac, Blocul 44IVA, scara 1, apartamentul 12, judetul Dolj, Inmatriculata la 

Registrul Comertului sub numarul J16/684/1997, avand Identificator Unic la Nivel 

European ROONRC. J16/684/1997, cod unic de Inregistrare 9629153, reprezentata 

prin asociat unic si administrator ECESCU CRISTIAN-LAURENTIU, cu domiciliul in 

municipiul I 
identificat prin Carte de Identitate seria 	numarul 

eliberata HP sPri FP rraiova, valabila [Ana la data de 21.06.2030, cod 

numeric personal 
denumita in continuare, in cuprinsul prezentului act, Promitentul 

Cumparator. 	  
II. OBIECTUL PROMISIUNII : 	  
1. IMOBILUL VANDUT 	  

1.1. Promitentul vanzator CAPITOL A.G. S.R.L., declara cá se obliga sä 
vanda promitentului cumparator ELKAT COM S.R.L., iar promitentul cumparator 
ELKAT COM S.R.L., declara ca se obliga s6 cumpere de la promitentului vanzator 
CAPITOL A.G. S.R.L., urmatoarele imobile: 	  

1. Constructia-spatiul comercial cu o suprafata utila de 21,75 (doudzeci 
siunumetrisisaptezeciscincicentimetri) metri patrati, situata in municipiul 
Craiova, Cartier Brazda lui Novac, Complexul Vechi, judetul Dolj, edificata pe 
terenul situat In municipiul Craiova, Cartier Brazda lui Novac, judetul Dolj, in 
suprafata de 560 (cincisutesaizeci) metri patrati din actele de proprietate si 559 
(cincisutecincizecisinoua) metri patrati din masuratori, teren identificat Cu numarul 
cadastral 7571, fiind intabulat in Cartea Funciara numarul 243124 (numar Carte 
Funciara vechi 32772 BIS) a localitatii Craiova, proprietatea Municipiului Craiova, 
asupra caruia vanzatorul detine un drept de folosinta conform Contractului de 
concesiune numarul 370, din data de 10.11.2014, Inregistrat cu numarul 161306, din 
data de 11.11.2014, la Primaria municipiului Craiova. 	  



Construcfia sus descrisi este identificatd cu numirul cadastral 757110/,6,
fiind intabulat in Cartea Funciard numirul 243124-C1-UG (numdr Carte Funciard
vechi 4627 61 a localititii Graiova.

Construclia se incadreazd in clasa enerqeticd C, conform
performantd energetici numdrut 939 din 07.11.2A20, de Auditor
Florian.

2. Construcfia-spaliul comercial cu o suprafald utili de 13,34
(treisprezecemetrigitreizecipatrucentimetri) metri pitrali, situati in municipiul
Craiova, Cartier Brazda lui Novacn Gomplexul Vechi, judelul Dolj, edificati pe
terenuf situat in municipiul Craiova, Cartier Brazda lui Novac, judelul Dolj, in
suprafafd de 560 (cincisutegaizeci) metri pdtrali din actele de proprietate 9i 559
(cincisutecincizeciginoud) metri pdtra{i din mdsurdtori, teren identificat cu numdrul
cadastral 7571, fiind intabulat in Cartea Funciard numdrul 243124 (numdr Carte
Funciard vechi 32772 BIS) a localititii Craiova, proprietatea Municipiului Craiova,
asuprd cdruia vdnzdtorul define un drept de folosinld conform Contractului de
concesiune numdrul 370, din data de 10.11 .2014, inregistrat cu numdrul 161306, din
data de 11.11.2A14,1a Primdria municipiului Craiova

Construclia sus descrisd esteidentificatd cu numirul cadastral 75711018,
fiind intabulat in Cartea Funciari numirul 243124-C1-U5 (numir Garte Funciari
vechi 44130) a localitiitii Craiova

Construclia se incadreazd in clasa energeticd D, conform Certificatului de
Auditor Energetic Calinperforman[d energeticd numdrul 940 din 07.11.2020, de

Florian.
Terenut pe care sunt edificate cele doui spa{ii comerciale se afld in

proprietatea Municipiului Craiova, concesionat societdlii vAnzdtoare in baza
Contractului de concesiune numdrul 37O, din data de 10.11.2414, inregistrat cu
nurndruf 161306, din data de 11.11.2014,Ia Primdria municipiului Craiova, dreptde
concesiune pentru care societate vdnzdtoare se obligd sd indeplineascd formalitdlile
necesare in vederea transmiterii acestuia cdtre societatea cumpdritoare . -----

denumit in continuare, in conlinutul prezentului act, lmobilul.
lmobilul se afld fn zona A3 a municipiului Craiova, conform Ghidului privind

vaforile orientative ale proprietitilor imobiliare in judelul Dolj pentru anul 2A20.
Noi, pirlile, inlelegem si semnim prezentul act in lipsa unui extras de carte

funciari pentru informare emis Oficiul de Cadastru gi Publicitate lmobiliari Dolj -
Biroul de Cadastru gi Publicitate lmobiliard Craiova, urmdnd a fi solicitat ulterior
semndrii.

1.2. Promitentul vdnzdtor, prin reprezentant, declard, sub sancfiunile
prevdzute de articolul 326 Cod Penal privind falsulin declaratii, urmdtoarele : -------*

- sunt proprietarul imobilului, care face obiectul prezentului act, iar actele
prezentate sunt originale; ----

- imobilul, care face obiectul prezentului act, nu a iegit din circuitul civil, nu a
ficut obiectul niciunei promisiuni sau orice alt act juridic sub semniturd privatd sau
incheiat in formd autenticd privind instrdinarea dreptului de proprietate sau oricdrui
alt dezmembrdm6nt; -----*-

- imobilul nu este grevat de sarcini, nu s-au constituit drepturi reale in
favoarea altor persoane, nu este grevat de servituli 9i urmdriri de orice naturd, nu s-
a dispus misura sechestrului sau orice alti mdsurd de indisponibilizare, nu este
clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul niciunui
litigiu aflat pe rolul oricdrei instanle judecdtoregti sau unor proceduri administrative

Certificatulu!,$
Energetic Qalin



de retrocedare a proprietd[ii Tn baza legilor speciale, inclusiv in temeiul Legii
numirul 1012001 , nu face obiectul unor contracte de ?nchiriere;

- in legdturi cu imobiluf nu existd, fa data semndrii prezentului act, nicio
interdicfie, permanentd sau temporari, legald sau convenlionald de instrdinare, iar
in cazul in care voi avea cunogtin{i de o asemenea situalie, eu promitentul
vAnzdtorl, md oblig sd-l informez pe prornitentul cumpdrdtor despre acest lucru in
termen de 2 (doud) zile de la
2. MODUL DE DOBANDIRE

data ludrii cunogtinld, pe orice cale; ---------

lmobilul ce face obiectul prezentului contract de vdnzare a fost dobf,ndit
conform Sentinfei numirul 99, pronunfatd la data de 02 februarie 2001 de Tribunalul
Dofj in Dosarul numdrul 18221C12A00, rdmasd definitivd 9i irevocabild 9i conform
Autorizaliei de construire numirul 1549, din data de 08.12.2000, eliberati de
Primdria municipiului Craiova. --

m. PRETUL gt MODALTTATEA DE PLATA ---------
P,reful ferm stabilit de pdrfi este Tn cuantum de 57.498 (cincizecigigaptemii

patrusutenoudzecisiopt) lei la care se adaugi TVA in sumi de 10.924,62
(zecemi inouisutedouizecig i patru leigigaizecigidoiban i), rezult3nd un pre! tota I
de 68.422,62 (gaizecigioptmiipatrusutedouizecigidoileigigaizecigidoibani) tei,
pre! ce se va achita in termen de 3 (trei) ani, incepdnd de azi, data autentiicirii
prezentului act.

Defalcat, prelul reprezintd:
- Suma de 36.145 (treizecigisasemiiunasutdpatruzecigicinci) lei, la care se

adaugd TVA in sumd de 6.867,55 (gasemiioptsutegaizecigigapteleigicincizeci
sicincibani) lei, reprezintd contravaloarea spaliului commercial in suprafala de 21,75
(doudzeci giunumetrigigaptezecigcincicentimetri) metri pdtrafi, descris la puctul 1); ---

- Suma de 21.353 (doudzecigiunumiitreisutecincizeci-sitrei) lei, la care se
adaugd TVA in sumd de 4.057,AT (patrumiicincizecigigapteleigigaptebani) lei,
reprezintd contravaloarea spaliului commercial in suprafa{d de 13,34
(treisprezecemetrigitreizecipatrucentimetri) metri pdtrafi, descris la puctul 2); ----------

Suma ce reprezintd restul de pre! care urmeazd a fi achitat este nepurtitoare
de dobf,nzi.

Semnarea contractului de vdnzare se va face odnd Ia data de 25 noiembrie
2021. cu posibilitate de prelunqire pin acordulpd4ilor.
IV. DREPTURILE 9I OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE : -.--
1. Promitentul vdnzitor, prin reprezentant, declard:

1.1. Sunt de acord si vdnd cu pretul convenit, pe care il voi incasa in
modalitatea mai sus menfionatd.

1.2. Me oblig sd md prezint, personal sau prin mandatar, la data stabilitd mai
sus, in fata notarului public pentru incheierea in formi autentici a contractului de
vdnzare, obligdndu-mi de asemenea, ca la pdnd la data semndrii acestuia sd
prezint toate actele neceare perfectdrii acestuia.

1.3. Nu solicit notarea prezentei promisiuni in cartea Funciari in favoarea
promitentului cumpdrdtor.

1.4. Declar cd posesia imobilului se va transmite cdtre promitentul cumpdrdtor
la data semnirii contractului de vinzare.

1.5. Ma oblig ca, la data incheierii contractului de vdnzare, sd achit la zi taxele
gi impozitele datorate bugetului administraliei publice locale, in raza teritoriatd unde



se afle acest imobil gi sd prezint certificat de atestare fiscald prin care fac dovada
achitdrii acestor taxe.

1.6. Declar ci imobilul face parte din patrimoniul societdtii. ------
1.7. Societatea nu este supusd procedurii reglementate de Legea num6rul

85/2006 sau numdrul 85/2014, privind procedura insolvenlei. ------------
1.8. Eu, TRUDA-ADAM CARMEN-LILANA, declar pe propria rdspundere sub

sanc{iunile prevdzute de art. 326 Cod Penal,ci am calitatea de administrator la
CAPITOL A.G. S.R.L. si nu a intervenit niciun fel de act prin care si se dispund
limitarea atribuliilor exercitate in aceastd calitate ?n cadrul societdfii.

1.9. Me oblig ca pdnd la vdnzare sd indeplineasci formalitilile necesare in
vederea incheierii unui act adifional la Contractul de concesiune numdrul 370, din
data de 10.11.2014, Tnregistrat cu numdrul 161306, din data de 11.11.2014, la
Primdria municipiului Craiova, in vederea transmiterii dreptului de concesiune cdtre
societatea cumpdrdtoare.
2. Promitentul cumpirdtor, prin reprezentant, declari: -

2.tr. Sunt de acord sd cumpdr imobilul cu pre(ul convenit ce se va achita in
modalitatea mai sus mentionatd. --:

2.2. Me oblig sd md preziht, la data stabititi, in fala notarului public, personal
sau prin mandatar, pentru incheierea in formd autenticd a contractului de v6nzare.---

2.3. Declar, in mod expres, ca nu solicit inscrierea in Cartea Funciard, in
favoarea mea, a prezentei promisiuni. Aceastii renunlare nu echivaleazd cu
renunlarea la dreptul de a solicita, ulterior semnirii prezentului act, inscrierea
promisiunii de vinzare,

2.4. Sunt de acord ca posesia imobilului sd imi va fi transmisd la data
semndrii contractului de v6nzare.

2.5. Societatea nu este supusd procedurii reglementate de Legea numdrul
85/2006 sau numd rul 851201 4, privind procedura insolvenlei.

2.6. Eu, Ecescu Cristian-Lauren{iu, declar pe propria rdspundere sub
sancliunile prevdzute de art. 326 Cod Penal,cd am calitatea de administrator la
ELKAT COM S.R.L. gi nu a intervenit niciun fel de act prin care s6 se dispund
limitarea atribuliilor exercitate in aceastd calitate in cadrul societd{ii.

2.7. Am luat cunostin{5 de faptul ci terenul pe care sunt edificate cele doud
spafii comerciale se afld ?n proprietatea Municipiului Craiova, concesionat societdtii
vdnzdtoare in baza Contractului de concesiune numdrul g7O, din data d'e
10.11.2A14, inregistrat cu numdrul 161306, din data de 11.11,2014, la primdria
municipiului Craiova, gi de faptul cd societate vdnzdtoare se obligd sd indeplineascd
formalitdlile necesare Tn vederea transmiterii acestui drept de concesiune cdtre
subscrisa.
V. ALTE CLAUZE:

1. Noi, pdrfile contractante, declardm cd am luat cunogtinld de dispoziliile
Legii numdrul70PA15 pentru intdrirea disciplinei financiare privinO opera{iunile de
incasdri gi-plifi Tn numerar 9i pentru modificarea gi completarea CirOonanlei de
urgenld a Guvernului numdrut lgAZaOZ privind introducerea sistemelor moderne de
pfatd 9i de dispozi[iile Legii numdrul 129nA19 pentru prevenirea gi sancfionarea
spdlirii banilor gi declardm ci prelul vanzdni este cel aritat mai sus. -:----------

2. Declarim cd am citit cuprinsul prezentului act, ne-au fost explicate de cdtre
notarul public, confinutul 9i efectele lui juridice gi, constatdnd cd acesta exprimd
voinfa noastrd neviciati, il semndm in forma ln care acesta a fost redactat gi stdruim
in autentificarea lui, astfel c5, Tn caz de litigiu, evicliune sau orice alte neinlelegeri ce
s-ar ivi din reaua credinfd a noastr6, a pdrlilor din acest act sau din declaratiile false,

{
t



fivind prezentul act, nu avem niciun fel de pretentii de nicio natura, inclusiv 

,atrimoniale fata de notarul public ce a efectuat autentificarea actului. 	  

intocmit intr-un exemplar original, care se va pasta in arhiva, astazi, data 

utentificarii, la sediul Societatii Profesionale Notariale „Balaci Eugen„ din 

tlunicipiul Craiova, strada Romania Muncitoare numarul 13A, judetul Dolj. 	 

'ROMITENT VANZATOR 	 PROMITENT CUMPARATOR 

:APITOL A.G. S.R.L. 	 ELKAT COM S.R.L. 
prezentata prin 	 reprezentata prin 

isociat si administrator 	 asociat unic si administrator 
TRUDA-ADAM CARMEN-LILANA 	S.S. ECESCU CRISTIAN-LAURENTIU 

INPR 
ROMANIA 

UN1UNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI 
SOC1ETATE PROFESIONALA NOTARIALA 

BALACI EUGEN 
Licenta de functionare numarul 8/3930/09.01.2020 

SEDIUL : municipiul Craiova, strada Romania Muncitoare, numar 13A, judet Dc 
Telefon : 0351.43.11.02, Fax: 0351.43.11.27 

Telefon mobil 0745.533.478 
Mail : bnp_eugenbalaci©yahoo.com  

199.5).2020 

UNNPR 

114
04 LOINIMEA 

NOTARIUU 
nape:mail 

PUBLIC' MN 
ROMANIA 

igkrOTEIEga qArV(ItEs9MEICMNr. 2773 
Ana 2020, funa demo* ziva 25 

In fata mea, BALACI EUGEN, Notar Public la sediul biroului, s-au prezentat: - 
1. TRUDA-ADAM CARMEN-LILANA, cu domiciliul in municipiul Craiova, . 

ientificata prin Carte de Identitate seria 	 eliberata de SPCLEP 

;raiova, valabila pana la data de 16.08.2027, cod numeric personal 

In calitate de asociat si administrator al CAPITOL A.G. S.R.L., cu 

;ediul social in municipiul Craiova, B-dul Dacia Blocul 15, scara 1, apartamentul 11, 

Jdelul Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J16/572/1991, avand 

dentificator Unic la Nivel European ROONRC. J16/572/1991, cod unic de 

nregistrare 2294190, 	  

In calitate de vanzator ; 	  
2. ECESCU CRISTIAN-LAURENTIU, cu domiciliul in municipiul Craiova, 

Arada I 	
_ 

Jdetu I Dolj, identificat prin Carte de Identitate seria 	 eliberata 
le SPCLEP Craiova, valabila pana la data de 	 cod numeric personal 

in calitate de asociat unic si administrator al ELKAT COM S.R.L., 
:u sediul social in municipiul Craiova, Cartier Brazda lui Novac, Blocul 441 VA, scara 
I , apartamentul 12, judetul Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul 



J16/684/1997, avand ldentificator Unic la Nivel European ROONRC. J16/684/1997, 
cod unic de inregistrare 9629153; 	  

In calitate de cumparator ; 	  
care, dupa ce au citit actul, au declarat ca i-au inteles continutul, cá cele 

cuprinse in act reprezinta vointa lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris 

§i au semnat unicul exemplar. 	  

In temeiul articolului 12 litera b din Legea notarilor publici i a activitatii 

notariale numarul 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se declara 

autentic prezentul inscris. 	  

S-a perceput onorariul de 200 lei + TVA in suma de 38 lei. achitat cu bon 

fiscal. 	  

NOTAR PUBLIC 
S.S. BALACI EUGEN 

Prezentul duplicat s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, de BALACI EUGEN.  

notar public, astazi, data autentificarii actului, are aceeasi fora probanta ca 
originalul i constituie titlu executoriu in conditiile legii. 	  

NOTAR PUBLIC 
BALACI EUGEN 
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