
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

          
     

      
         HOTĂRÂREA  NR.327 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire 
al negocierii vânzării terenului situat în muncipiului Craiova, cart.Eroilor, 

str.I.D.Sârbu, nr.7A 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.119662/2019, raportul nr.120442/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.122358/2019 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării terenului, situat 
în muncipiului Craiova, cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A și avizele nr.216/2019 al Comisiei 
III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.225/2019 al Comisiei II-
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.229/2019 al Comisiei I-Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;     
           În conformitate cu prevederile art.1650 din Codul Civil; 
         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.434/2013 referitoare la 
vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului 
Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire al negocierii vânzării terenului aparţinând domeniului privat al muncipiului 
Craiova, în suprafață de 114 mp., ocupat de construcțiile deținute de Șișu Marius 
Daniel, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A, în cuantum de 82.395 lei (17.442 
euro),  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Romeo Titus RADU Nicoleta MIULESCU 
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