MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
privind încetarea contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în
comun a Business Center Sud Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2021.
Având în vedere referatul de aprobare nr.203723/2021, raportul nr.203857/2021
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.204618/2021 întocmit de Direcţia
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune
încetarea contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului
Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în comun a Business Center Sud Craiova;
În conformitate cu prevederile art.1321 din Codul Civil;
În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de asociere nr.14271/10.08.2017, încheiat între
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,
având ca obiect administrarea şi exploatarea în comun a Business Center Sud
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Popoveni, nr.3C, începând cu data de
20.01.2022.
Art.2. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.210/2017 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în
comun a Business Centre Sud Craiova.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
Serviciul Patrimoniu
Nr.203723/11.11.2021
Referat de aprobare
la Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Craiova
și Regia Autonomă de Administratrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea
administrării în comun a Business Center Sud Craiova.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 210/25.05.2017, Consiliul Local a aprobat asocierea între
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Business Center
Sud Craiova.
Astfel a fost încheiat contractul de asociere nr. 14271/10.08.2017, între Municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public
şi Fondului Locativ Craiova, ce are ca obiect administrarea şi exploatarea în comun a Business Center
Sud Craiova, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 3C, obiectiv ce aparţine domeniului public al
municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2017.
Contractul de asociere mai sus menţionat, a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani, începând
cu data semnării sale.
Întrucât, vor fi demarate lucrările de reabilitare și consolidare a clădirii în care funcționează
Colegiul Național Carol I și Opera Română, este necesar a se asigura spaţii pentru desfăşurarea
activităţilor Operei Române Craiova.
Precizăm faptul că, Opera Română Craiova este o instituție publică de cultură, aflată în
subordinea autorităților administrației publice locale, ce are ca obiective principale promovarea
valorilor muzicale autohtone și universale, precum și ale artelor interpretative, de operă, operetă, balet,
musical pentru copii și alte spectacole muzicale pe plan național și internațional.
În sensul celor mai sus menţionate, la nivelul autorităţii locale, s-a identificat imobilul situat în
Craiova,str. Popoveni, nr. 3C.
Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind
încetarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Craiova și Regia Autonomă de
Administratrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a
Business Center Sud Craiova.

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Director Executiv,
Ionuț Cristian Gâlea

Șef Serviciu,
Lucian Cosmin Mitucă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr.203857/11.11.2021

RAPORT,
privind încetarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Craiova și Regia Autonomă
de Administratrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în
comun a Business Center Sud Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 210/25.05.2017, Consiliul Local a aprobat asocierea
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a
Business Center Sud Craiova.
Astfel a fost încheiat contractul de asociere nr. 14271/10.08.2017, între Municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului
Public şi Fondului Locativ Craiova, ce are ca obiect administrarea şi exploatarea în comun a
Business Center Sud Craiova, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 3C, obiectiv ce aparţine
domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.206/2017.
Contractul de asociere mai sus menţionat, a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani,
începând cu data semnării sale.
Întrucât, vor fi demarate lucrările de reabilitare și consolidare a clădirii în care funcționează
Colegiul Național Carol I și Opera Română, este necesar a se asigura spaţii pentru desfăşurarea
activităţilor Operei Române Craiova.
Precizăm faptul că, Opera Română Craiova este o instituție publică de cultură, aflată în
subordinea autorităților administrației publice locale, ce are ca obiective principale promovarea
valorilor muzicale autohtone și universale, precum și ale artelor interpretative, de operă, operetă,
balet, musical pentru copii și alte spectacole muzicale pe plan național și internațional.
În sensul celor mai sus menţionate, la nivelul autorităţii locale, s-a identificat imobilul situat
în Craiova,str. Popoveni, nr. 3C, cu regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 1028,75mp,
compus din spaţii cu destinaţie de birouri, spaţiu multifuncţional inclusiv spaţii anexe, grupuri
sanitare spaţii tehnice, sala de conferinţe şi hol recepţie.
Având în vedere faptul că acest imobil face obiectul contractului de asociere nr.
14271/10.08.2017, iar perioada de monitorizare a obiectivului Business Center Sud Craiova a
încetat, Serviciul Patrimoniu, prin adresa nr. 196230/02.11.2021, a solicitat regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, dispunerea tuturor măsurilor
necesare pentru eliberarea incintei clădirii Business Center Sud Craiova, până la data de 20 ianuarie
2022.
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 1321 din Noul Cod Civil, în
temeiul art. 129 alin 2 lit a coroborat cu alin 7 lit.d, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:
1. Încetarea Contractului de asociere nr. 14271/10.08.2017, încheiat între Municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare a

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea și exploatarea în
comun a Business Center Sud Craiova, situat în Craiova, str. Popoveni, nr.3C, începând cu data de
20.01.2022.
2. Pe cale de consecinţă, îşi va înceta efectele Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2017.

Director Executiv,
Cristian Ionuț Gâlea

Șef Serviciu,
Lucian Cosmin Mitucă

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în
solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
Insp. Daniela Duțu
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:

