
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 

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

str.Doljului, nr.35 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
27.08.2015; 
         Având în vedere raportul nr.125293/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Doljului, nr.35;  
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2015 
referitoare la vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului 
privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35; 

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 de 
pornire a negocierii vânzării terenului în suprafaţă de 317 mp.(compus din 
suprafaţa de 72 mp. şi suprafaţa de 245 mp., identificate cu nr.cadastral 216493, 
respectiv 216522), care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în municipiul Craiova, str.Doljului, nr.35, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea de 252.140 lei, fără TVA. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. CEZ Distribuţie S.A. 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. 125293/21.08.2015       

                                                                       Se aprobă,  
                                                                  PRIMAR,                                                                                     
                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

RAPORT, 
 

− Prin hotărârea nr. 217/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat . 
vânzarea, prin negociere directă, către S.C. CEZ Distribuţie S.A. ( fosta Filiala de Reţele 
Electrice – Craiova), a terenului care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 317mp ( compus din suprafaţa de 72mp şi suprafaţa  245mp identificate cu nr. 
cadastrale   nr.216493 şi nr 216522) situat în Craiova, Craiova, str. Doljului nr. 35 (fost str 
Doljului nr. 83) teren pe care este situată construcţia proprietatea acestei societăţi,
 Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova conform  Hotărârii 
Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.183/2009 .   

   
Conform art. 2 din hotărârea mai sus menţionată  preţul de pornire a negocierii 

vânzării a fost stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de către SC Rova Partners SRL 
conform contractul de Servicii nr. 112196/29.07.2015 privind prestarea de servicii de 
evaluare bunuri mobile şi imobile.  

Prin aplicarea metodelor de evaluare menţionate în raport,, relevanţa acestora precum 
şi informaţiile de piaţă carea au stat la baza aplicării lor, având în vedere scopul evaluării şi 
caracteristicile imobilului/teren supus evaluarii,, în opinia evaluatorului, valoarea de piaţă 
estimată a terenului de 317mp este de 252.140 lei echivalentul a 57.000 euro. 

Conversia a fost facuta la cursul din data de 19.08.2015 de 4,4232 lei pentru un euro, 
data la care a fost făcută inspectia si evaluarea propriuzisă. 
   
  
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.217/2015 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  prevăzut  în   anexa  la prezentul  raport, 
realizat de către SC Rova Partners SRL, având ca obiect stabilirea valorii de 
piaţă respectiv a  preţului de pornire a negocierii vânzării terenului care 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 317mp 
( compus din suprafaţa de 72mp şi suprafaţa 245mp, identificate cu nr. 
cadastrale   nr.216493 şi nr 216522) situat în Craiova, str. Doljului nr. 35 
(fost str.Doljului nr. 83) la valoarea  de 252.140 lei lei , fără TVA .  

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

                                                                                                             Exp. Madlen Chiriac 
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