
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            PROIECT
              
     HOTĂRÂREA NR.__ 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A. 

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

26.10.2017; 
  Având în vedere raportul nr.142499/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 

propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A.;   

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Titlului II, Capitolul I, art.555, Titlului IX, Capitolul V, art.1809-1810, 
art.1167-1179 din Codul Civil; 

  Potrivit art.93 din Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 192/2015; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45, alin. 3, art.61 
alin.2, art.123 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv de la data de 15.10.2017, 

până la data de 15.10.2022, a duratei contractului de închiriere nr.256/2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A., ce 
are ca obiect suprafaţa de 20 mp. din planşeul terasă al Clădirii Blocului 51 
Garsoniere, situat în str. Brestei, nr.257, în vederea montarii unor echipamente şi 
instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul  de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 361/2007. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  S.C.RCS&RDS S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,                PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU                  Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                       
Direcţia Patrimoniu                                                     
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.142499/17.10.2017 
 

                                                                                                                                Se aprobă 
                                                                                                              PRIMAR 
                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 
 

Raport  
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 256/2007 

  încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. 
 

 Având în vedere prevederile H.C.L. nr.361/2007 privind închirierea prin licitaţie 
publică a unei suprafeţe de teren de 20 mp situat pe planşeul terasă al clădirii blocului 51 
Garsoniere din str. Brestei, nr.257, în vederea montării unor echipamente şi instalaţii de 
telecomunicaţii telefonie mobilă, s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. contractul de închiriere nr.256/2007 pentru o perioadă 
de 5 ani, respectiv până la data de 15.10.2012 . 
 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2012 
s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere nr.256/2007 până la data 15.10.2017, 
încheindu-se în acest sens între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RCS S.A. actul 
adiţional nr.2/2012.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr. 127961/18.09.2017  S.C. RCS 
& RCS S.A. reprezentată prin director Regional Cristian Croitoru a solicitat prelungirea 
duratei contractului de închiriere nr.256/2007 pentru o perioadă de 5 ani. 
 Precizăm că  S.C. RCS & RCS S.A. a achitat la zi chiria pentru acest contract şi 
nu figurează cu debite restante privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la 
bugetul local. 
 Faţă de cele mai sus menţionate şi în conformitate cu Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind Finanţele publice locale, cu prevederile Titlului II, Capitolul I, art.555, 
Titlului IX, Capitolul V, art.1809-1810, art.1167-1179 din Noul Cod Civil, în temeiul 
art.36 alin.2 lit.c, coroborate cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.123, din Legea 
215/2001, republicată privind Administraţia publică locală şi art. 93  din „Regulamentul 
Cadru de Închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova” aprobat prin H.C.L. nr. 192/2015, şi ţinând cont de: 
- art.2 alin. (2) din contractul de închiriere nr.256/2007 „Prezentul contract poate fi 
prelungit prin simplul acord al părţilor consemnat într-un act adiţional, ce va deveni 



anexă la prezentul contract”, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele:  
 - prelungirea cu o perioadă de 5 ani respectiv de la data 15.10.2017 până la data 
15.10.2022 a duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. ce are ca obiect suprafaţa de 20 mp amplasată pe 
planşeul terasă al clădirii blocului 51 Garsoniere din str. Brestei, nr.257 în vederea 
montării unor echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă; 
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional de 
prelungire la contractul de închiriere nr.256/2007; 
 - modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.361/2007 şi 205/2012. 
 

* 
*   * 

  Anexăm în copie următoarele documente: 
− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2007; 
− contractul de închiriere nr.256/2007 încheiat cu S.C. RCS & RDS S.A.; 
− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2012, 
− Actul adiţional nr.2/2012; 
−  adresa S.C. RCS & RDS S.A. înregistrată sub nr. 127961/18.09.2017 . 

 
 
 
 
  Director Executiv,                                           Vizat ptr. legalitate      
                  Cristian Ionuţ Gâlea                                            Direcţia Juridică, 
                                                                                               cons. jur. Alexadra Bianca Beldea 
     
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                                                      Întocmit, 



                                                                                                                             insp. Bulubaşa Claudia 
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