
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

     HOTĂRÂREA NR. 696 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea 

acestuia prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 
          Având în vedere raportul nr.172159/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2011 
referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prin negociere directă, către 
S.C. Gulliver Com S.R.L. şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 288/2013;   
          În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Legii nr.7/1996 privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, 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 modificarea art. 1, 2, şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.421/2011, care vor avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în Piaţa Veche, identificat cu 
numărul cadastral 21549/6, conform actului de dezmembrare al imobilului cu 
număr cadastral 21549 şi înscris în cartea funciară nr.207434 UAT Craiova, 
provenită din conversia pe hârtie a CF nr.65560 UAT Craiova, provenită din CF 
nr.53689 UAT Craiova”. 

   „Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L., 
a cotei-părţi teren pe apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte de 25,43 % 
din terenul în suprafaţă de 110 mp., având număr cadastral 21549/6, înscris în 
cartea funciară nr.207434 UAT Craiova, teren ce este aferent spaţiului comercial 
cu număr cadastral 207434-C1-U3 deţinut de S.C. Gulliver Com S.R.L. în 
Craiova, str. Felix Aderca, nr.3”. 



             
 
            „Art.3. Negocierea preţului terenului prevăzut la art.2, în cotă-parte teren pe 

apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte de 25,43% din terenul în suprafaţă 
de 110 mp., situat în Craiova, str. Felix Aderca, nr.3, se va efectua de către 
comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de presări servicii, constituită conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005, cu modificările 
ulterioare şi cu respectarea procedurii legale prevăzute de Legea nr.550/2002 
modificată şi completată”  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia de vânzare a spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii şi S.C. Gulliver Com S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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