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       HOTĂRÂREA NR. 143 
privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situate în municipiul Craiova, bld.Decebal, nr.2, respectiv str.Calea 

Bucureşti, nr.26 
 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

   Având în vedere raportul nr.39877/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune  vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situate în municipiul Craiova, bld.Decebal, nr.2, respectiv str.Calea Bucureşti, 
nr.26 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.76, 77, 78, 79 şi 80/2013; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 

  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.(1) Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. RUNCU S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
624 mp. din acte şi 626 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară 213227 
UAT Craiova, situat în bld. Decebal, nr.2, fostă str.Argeş, nr.6, identificat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) În termen de 90 de zile de la aprobarea vânzării terenului identificat la alin.1, 
S.C.RUNCU S.R.L. are obligaţia să achite taxa folosinţei terenului, pe ultimii 3 
ani, calculată potrivit Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate pentru fiecare an. 

           (3) Nerespectarea condiţiei prevăzută la alin.2, duce la neîncheierea actului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică. 

  Art.2.Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Mc. DONALD’S 
ROMÂNIA S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1943 mp. din acte şi 1935 mp. din măsurători, înscris în 



Cartea Funciară 212825 UAT Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.26, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenurilor identificate la art.1 şi 2 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza rapoartelor de evaluare care vor fi supuse 
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.RUNCU S.R.L, respectiv de către  S.C. Mc. DONALD’S ROMÂNIA S.R.L. 

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, să reprezinte Municipiului Craiova în faţa notarului public pentru 
încheierea contractelor 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. La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a terenului identificat la 
art.2 din prezenta hotărâre, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/1996 referitoare la asocierea Consiliului Local al 
municipiului Craiova, cu firma Mc Donald’s România S.R.L cu modificările şi 
completările ulterioare şi se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, S.C. RUNCU S.R.L şi  S.C. Mc. DONALD’S ROMÂNIA S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
  Traian Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 
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