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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                PROIECT       

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Katelya Com S.R.L. a cotei-

părţi indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în 
municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018. 
         Având în vedere rapoartele  nr.75523/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.78370/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize 
de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.2; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006, 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, art. 866-873 Cod Civil și Legii nr.7/1996 a cadastrului 
şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 concesionarea, prin negociere directă, până la data de 01.03.2063, către 

S.C. Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în 
suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, 
aferent imobilului identificat cu nr.cadastral 200529-C1-U31, intabulat în cartea 
funciară nr. 200529-C1-U31, proprietatea S.C. Katelya Com S.R.L.  

Art.2.  Preţul de pornire al negocierii directe, pentru cota-parte indiviză de 48894/103100 
din terenul în suprafaţă de 1031 mp, va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi 
însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3.  S.C. Katelya Com S.R.L. are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa,  terenul în 
suprafaţă de 1031 mp, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2. 

Art.4. S.C. Katelya Com S.R.L. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a cotei-părţi indivize de 
8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, calculată  conform hotărârilor 



\   

Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, adoptate pentru fiecare an. 

 
Art.5. Se aprobă  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 

concesiune, să desemneze comisia de negociere a redevenţei cotei-părţi indivize, să 
reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului 
de concesiune la OCPI Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C. Katelya 
Com S.R.L., atât cu privire la intabularea terenului identificat la art. 4 din prezenta 
hotărâre, cât şi cu privire la notarea, în cartea funciară a  contractului de concesiune.  

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Katelya Com S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR,       AVIZAT, 
            PRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

 

        SECRETAR, 
         Nicoleta MIULESCU 

 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 75523 / 09.05.2018 
                                                                                                SE APROBĂ, 
                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                Mihail Genoiu 

 
 
 

RAPORT 
 
 

Prin adresa nr. 37547/2018 SC Katelya Com SRL, cu sediul în Craiova, str. 
Piaţa Unirii, Bl. N, parter, solicită concesionarea cotei-părţi indivize de 8438/103100 
din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, 
cotă parte-indiviză aferentă spaţiilor comerciale deţinute în incinta fostului complex 
comercial UNION.  

Terenul în suprafaţă de 1031mp situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 2, 
aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, având nr. de inventar 42002203. 
 Terenul în suprafaţă de 1031mp este terenul pe care este amplasat fostul 
Complex Comercial UNION, în incita căruia sunt mai multe spaţii comerciale deţinute 
de proprietari diferiţi (SC ONIOPTIC SRL, SC KATELYA COM SRL, DĂSCALU 
HARI CRISTIAN şi COMPANIA NAŢIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ). 
 Până în prezent doar doi proprietari de spaţii comerciale au depus cereri şi 
documente de aprobare a concesionării cotei-părţi aferente spaţiilor comerciale din 
terenul în suprafaţă de 1031mp (SC ONIOPTIC SRL şi SC KATELYA COM SRL). 
 Precizăm că SC Katelya Com SRL a achiziţionat în 25.06.2003 spaţiul 
comercial, aflat în incinta fostului complex comercial UNION, prin contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2475/25.06.2003 la BNP Ciovică Gheorghe - 
Zăvoi Aurelian Paul. 
 Spaţiul comercial a fost achiziţionat de către SC Katelya Com SRL de la SC 
Coreal SA, prin preluarea patrimoniului de la ICSAP Craiova, fiind identificat cu nr. 
cadastral 3451/0/1, iar din contractul de vânzare-cumpărare menţionat mai sus se 
constată că terenul aferent acestui spaţiu comercial nu a făcut obiectul tranzacţiei 
imobiliare.  

În vederea stabilirii cotelor-părţi indivize din terenul în suprafaţă de 1031mp, 
aferente fiecărui spaţiu, SC Topo Milenium SRL a întocmit foaia colectivă pentru 
terenul în suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului 
Craiova. 



Din acestă foaie colectivă se constată faptul că cota-parte indiviză aferentă 
acestui corp de proprietate ca fiind de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 
1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, pentru imobilul identificat 
cu nr. cadastral 3451/0/1. 

De asemenea mai arătăm că societatea SC Katelya Com SRL precizează că 
activitatea se desfăşoară în imobilul identificat cu nr. cadastral 200529-C1-U31 
intabulat în cartea funciară nr. 200529-C1-U31, căruia în revine cota-parte indiviză 
de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, astfel încât conform prevederilor art. 130 din HG nr. 577/2002 
terenul strict necesar în vederea realizării obiectului de activitate al SC Katelya Com 
SRL se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societăţii comerciale fără 
întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de 
publicitate, prin negociere directă între concedent şi concesionar. 

În incinta fostului Complex Comercial UNIREA, au mai fost încheiate 
contracte de concesiune, cu data finalizării lor la data de 01.03.2063, astfel încât este 
cazul ca acest termen să fie prevăzut şi în contractul de concesiune ce se va încheia 
cu SC Katelya Com SRL.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006, 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale Legii nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu art. 866-873 Cod Civil, cu 
dispoziţiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu alin. (5)lit. a, art. 
61 alin (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea concesionării, până la 01.03.2063, prin negociere directă, către 
SC Katelya Com SRL, a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în 
suprafaţă de 1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, 
pentru imobilul identificat cu nr. cadastral 200529-C1-U31 intabulat în 
cartea funciară nr. 200529-C1-U31, proprietatea SC Katelya Com SRL. 

2. Preţul de pornire al negocierii directe, pentru cota-parte indiviză de 
48894/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, va fi stabilit prin raport 
de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

3. SC Katelya Com SRL are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa,  terenul 
în suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului 
Craiova, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2.(prezentat în 
anexa la prezentul raport). 

4. SC Katelya Com SRL are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei 
de negociere, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a cotei-părţi 
indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, calculată  
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 



5. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractul de concesiune prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să 
desemneze comisia de negociere a preţului concesiunii(redevenţa) cotei-
părţi indivize, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului privind 
notarea contractului de concesiune la OCPI Dolj şi a efectuării 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de 
către SC Katelya Com SRL, atât cu privire la intabularea terenului precizat 
la pct. 4 din prezentul raport, cât şi cu privire la notarea, în cartea funciară 
a  contractului de concesiune, prevăzut la punctul 1 din prezentul raport.  

 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                 Şef Serviciu,                                                                     
            Ionuţ Cristian Gâlea                               Voicinovschi Madlen Anca                                                   
                                                                     
                                                                                    Întocmit,  
                                                                            cons. Stelian Marta 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  78370 /15.05.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 75523/09.05.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Adresa nr. 35547/2018 a SC KATELYA COM SRL 

− Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

− Conform art. 866-873 din Codul Civil 

− OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica 

− Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare 

− Legea 50/1991 R privind executarea lucrarilor de constructii 

− Conform art. 123 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind:  

 1. Aprobarea concesionării, până la 01.03.2063, prin negociere directă, către SC 

Katelya Com SRL, a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 

1031mp, situat în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, pentru imobilul identificat cu 

nr. cadastral 200529-C1-U31 intabulat în cartea funciară nr. 200529-C1-U31, 

proprietatea SC Katelya Com SRL. 

           2. Preţul de pornire al negocierii directe, pentru cota-parte indiviză de 

48894/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, va fi stabilit prin raport de evaluare 

care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

        3. SC Katelya Com SRL are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa,  terenul în 

suprafaţă de 1031mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, situat în 

Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2 

       4. SC Katelya Com SRL are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 

negociere, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a cotei-părţi indivize de 

8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031mp, calculată la nivelul redevenţei stabilită 

prin raport de evaluare însuşit de Consiliul local al Municipiului Craiova. 

        5. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 

de concesiune prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să desemneze comisia de 

negociere a preţului concesiunii(redevenţa) cotei-părţi indivize, să reprezinte Municipiul 

Craiova în faţa notarului privind notarea contractului de concesiune la OCPI Dolj şi a 



  

efectuării procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

     6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către SC 

Katelya Com SRL, atât cu privire la intabularea terenului precizat la pct. 4 din prezentul 

raport, cât şi cu privire la notarea, în cartea funciară a  contractului de concesiune. 
 
 
           Director Executiv,                    Întocmit, 
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