
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, 

str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
27.08.2015; 
         Având în vedere raportul nr.124029/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter;  
          În conformitate cu prevederile art.697, alin.1 din Codul Civil; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.155/2015 
referitoare la constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea UNIQA 
Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului 
constituirii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 505 mp., 
situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea lunară de 
1.190 lei, fără TVA. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT.SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 



   

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 124029/19.08.2015       

                                                                       Se aprobă,  
                                                                  PRIMAR,                                                                                     
                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
RAPORT, 

 
 

 
 Prin hotărârea nr. 155/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat . 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti- 
Sucursala Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 505mp, situat în Craiova, str Înfrăţirii 
nr.2, bl 10D- 10E parter. 
 Terenul pe care se află  construcţia/sediul societăţii UNIQA Asigurări SA Sucursala 
Craiova este situat în intravilanul municipiului Craiova, str AI CuzaBl.10D-10E. 
 Acestă construcţie care este proprietate UNIQA Asigurări S.A a fost edificată cu 
destinaţia de birouri pentru desfăşurarea activităţilor specifice pe un teren aparţinând 
municipiului Craiova, iar interesul autorităţii este de a colecta venituri din folosirea sa,  şi 
totodată interesul societăţii este să obţină, autorizaţiile legale necesare desfăşurării 
activităţilor şi să obţină  intabularea construcţiilor.   
 Terenul în suprafaţă de 505 mp, aparţine domeniului privat al municipiului, identificat  
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 497/2014, anexa nr. 1, poziţia 2 sub denumirea 
,,Teren str. Infratirii nr.2(fosta AI Cuza) bl 10D-10E,,  În această suprafaţă de 505 mp, în 
afară de de 405mp pe care este edificată construcţia sunt cuprinse şi platformele betonate 
existente în faţa spaţiului. 
 Prin HCL nr.155/2015 în conformitate cu cele menţionate la art.2 dreptul de superficie 
se constituie pe o durată de 10 ani. 
 În conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de 
superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, 
ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei, de zona în care se află terenul, 
precum şi alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei.  

Conform art. 3 din hotărârea mai sus menţionată  preţul constituirii dreptului de 
superficie asupra terenului, trebuie stabilit pe baza unui raport de evaluare aprobat de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 În acest sens, având în vedere Contractul de Servicii nr. 112196/29.07.2015 
privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile  asumate în contract, a fost întocmit  de către SC Rova 
Partners SRL raportul de evaluare pentru stabilirea preţului constituirii dreptului de 
superficie asupra terenului  în suprafaţă de 505mp,  situat în Craiova, str Înfrăţirii nr.2, 
bl 10D- 10E parter, în conformitate cu  prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil, care se 
regăseşte în anexa la prezentul raport. 
  Deoarece prin HCL nr.155/2015 în conformitate cu cele menţionate la art.2, dreptul 
de superficie a fost constituit pe o durată de 10 ani, în cadrul raportului de evaluare mai sus 
menţionat, a fost stabilită valoarea contractului pentru întreaga perioadă de 10 ani la 
valoarea de 142.252 lei echivalent a 32.236 euro. A rezultat o valoare anuală de 14.225 lei 
echivalent a 3.224 euro şi o valoare lunară de 1.190 lei echivalent a 270 euro. Conversia 
lei/euro a fost făcută la 4,4128 lei pentru un euro, curs valutar la data de 10.08.2015 data 
efectivă la care a fost inspectat terenul şi făcută evaluarea. 



   

   
  
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.155/2015 în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 
(2) lit. c coroborat cu alin (5) lit. b, art. 61 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) , (3) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem  
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

• însuşirea  raportului  de evaluare realizat de către SC Rova Partners SRL 
având ca obiect stabilirea preţului constituirii dreptului de superficie asupra terenului  
în suprafaţă de 505mp,  situat în Craiova, str Înfrăţirii nr.2, bl 10D- 10E parter,  la 
valoarea lunară de 1.190 lei, fără TVA , prevăzut  în   anexa  la prezentul  raport.  
 
         
 
 

                    Director executiv,                                                                              
          Cons. Jur. Ionuţ Cristian Gâlea                                                                  
 
 
 
                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                             Exp. Madlen Chiriac 
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