
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
 

   HOTĂRÂREA NR.478 
privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L, a 

unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str. 
Dezrobirii, nr.124 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.179450/2018, rapoartele nr.184622/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.190156/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui 
teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, 
nr.124 și rapoartele nr.490/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii 
Internaţionale, nr.493/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport, nr.495/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea 
Monumentelor, nr.498/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi 
Cetăţeneşti şi nr.502/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului; 

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

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
   
   Art.1.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L., a 

terenului în indiviziune, în suprafaţă de 94 mp., proprietate privată a municipiului 
Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124. 

 Art.2.În termen de 120 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, S.C. Cafe Bar Goldstar 
S.R.L. are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa, în cartea funciară, întreaga 
suprafaţă de teren de 1763 mp,  situat în str. Dezrobirii, nr. 124, identificată la poz. 
3 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
323/2018.  

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L.   

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de 



Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru încheierea, semnarea şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

       
 
  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi  S.C. Cafe 
Bar Goldstar S.R.L.  vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 

     Silviu Ionuț DUMITRACHE     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


