
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
             

      
     HOTĂRÂREA  NR.564 

privind modificarea contractului de prestare servicii nr.4/2005 referitor la  
„Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului 

informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul 
Craiova” 

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

26.09.2013; 
Având în vedere raportul nr.139073/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea  contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 
S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea 
sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova” 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
236, 237, 238, 239 şi 240/2013;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 
in perioada regimului comunist in Romania  şi ale Hotărârii Guvernului nr.401/2013 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit. d, art.45, alin.1, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă modificarea  contractului de prestare servicii nr.4/2005 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, 
având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului 
informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”, 
după cum urmează:  

a)  Articolul 2, punctul 2.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 
următorul conţinut:  

"Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii: 
 - măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 
 - calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale de fond funciar; 
 - identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului Craiova." 
 b)   Articolul 2, punctul 2.2 se completează cu un nou alineat (2), care va avea   

următorul conţinut: 



"Preţul convenit pentru serviciile prestate conform punctului 2.1, alineat (2), este de 
15lei/ha (cu T.V.A.)" 

c) Articolul 3, punctul 3.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 
următorul conţinut: 
"Termenul final de execuţie pentru serviciile prestate conform articolul 2, punctul 
2.1, alineat (2) este 02 decembrie 2013". 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind “Cadastru de 
specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 
constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registrul Agricol şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. 
Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,  
        SECRETAR,  
       Dan Adrian CHERCIU  Nicoleta MIULESCU  
   

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


