
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

         HOTĂRÂREA  NR. ___ 
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piață 

pentru construcțiile nefinalizate-tip blocuri de locuințe, situate în municipiul Craiova, 
str.Caracal, nr.132 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.95647/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.98251/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piață pentru 
construcțiile nefinalizate-tip blocuri de locuințe, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.132;     
          În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, Legii nr.15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale si necorporale și art. 554, art.555 din Codul Civil;  

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.17, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 și 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 estimarea valorii de piață 

pentru construcțiile nefinalizate-tip blocuri de locuințe, în valoare de 27.779.500 
lei, echivalent a 5.977.461 euro, (valorile nu includ TVA), situate în municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.132, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.136/2018 privind transmiterea în folosință gratuită către 
A.N.L. până la finalizarea lucrărilor a terenului și a structurilor  existente, situate în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132 și nr.181/2018 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
             INIŢIATOR,             AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR, 
         Mihail GENOIU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



















































































































   

 
 
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 95647 /14.06 .2018                      

                                                             Se aprobă, 

                                                         

                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                        Mihail Genoiu 
 

                                            

RAPORT, 
 

 
 

În vederea dezvoltării fondului de locuinţe la nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică 
locală a concesionat prin licitaţie publică terenul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132 
către Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L. 

În conformitate cu clauzele contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction 
Group Investment România S.R.L., în situaţia în care concesionarul nu va putea din orice cauze sa 
finalizeze lucrările de construire în termenul şi în condiţiile prevăzute în H.G.nr.1052/2013, contractul 
de concesiune va înceta, iar construcţiile edificate vor fi    transmise cu titlu gratuit în proprietatea 
Municipiului Craiova. 

La încetarea contractului de concesionare din vina concesionarului, acesta va ceda cu titlu 
gratuit şi studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, precum şi toate drepturile şi 
obligaţiile rezultate din autorizaţia de construire nr.1476 din 31.10.2014. 
   Astfel, începând cu data de 01.08.2017, a încetat de drept contractul de concesiune 
nr.76966/27.05.2014 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L., conform Hotărârii nr.329/2017 a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

În acest sens, s-a procedat la preluarea imobilului - teren în suprafaţă de 19304,34 mp situat 
în municipiul Craiova, Strada Caracal nr.132 şi a construcţiilor edificate pe acesta, a studiului de 
fezabilitate, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, precum şi a tuturor drepturilor şi obligaţiilor 
rezultate din autorizaţia de construire nr.1476 din 31.10.2014. 
   Potrivit Procesului verbal nr.109486/09.08.2017 întocmit între cele două părţi, membrii 
comisiilor au procedat la predarea/primirea bunurilor astfel: 
-documentaţia tehnică, 
-terenul şi construcţiile în suprafaţă de 19304,34 mp, 
-constructiile edificate în stadiul fizic existent și care au făcut obiectul contractului de concesiune nr. 
76966/27.05.2014 cu modificările și completările ulterioare. 

Bunurile astfel preluate au fost introduse în domeniul public al municipiului Craiova prin 
Hotărârea nr.340/31.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunuri ce se regăsesc în 
anexa nr.1 la această hotărâre. 

În urma stabilirii valorii de inventar, a rezultat o valoare totală a investiţiei la data de 
24.08.2017 pe corpuri de clădiri de 3.835.238,60 euro , valoare transformată în lei la cursul oficial 
BNR de 4,5886 lei/1 euro , valoarea totală a investiţiei în lei fiind de 17.598.375,79 lei.  

Prin adresa nr.64127/18.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova subscrisele SC 
KBOX CONSTRUCTION&DESING SRL şi SC KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL au înaintat 
date relevante ale valorii investiţiei raportate la contribuţia contractuală ca urmare a neândeplinirii 
obligaţiile de către SHANDONG, sumele nefiind preluate cu TVA. 

 Prin urmare a fost necesară modificarea valorii de inventar a acestor bunuri în care sens, prin 
Hotărârea nr.181/26.04.2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat modificarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova  conform anexei nr.1 la 
hotărârea mai sus menționată. 

 



   

 
 
 
 
 

        Potrivit art.10 din Legea  nr.15/1994, republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale si necorporale, valoarea de intrare a mijloacelor fixe se stabilește pe baza raportului 
întocmit de experți. 
        În acest sens, având în vedere Contractul de Servicii nr. 96828/17.07.2017 privind prestarea de 
servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu 
obligaţiile  asumate în contract, şi în urma solicitării/comandă făcută de către autoritatea locală cu 
nr.66558/2018, a fost întocmit  raportul de evaluare  ce  estimează valoarea de piaţă a construcțiilor 
nefinalizate –tip blocuri de locuințe situate în str. Caracal nr.132, jud. Dolj, proprietate publică a 
municipiului Craiova. 
       În cadrul raportului de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Craiova sub numărul 
89221/2018, care se constituie ca Anexa la prezentul raport, a fost stabilită valoarea de piață a 
construcțiilor nefinalizate-tip blocuri de locuințe în valoare de 27.779.500 lei, echivalent a 5.977.461 
euro. Valorile nu includ TVA. 
      Conversia lei/euro a fost făcută la cursul 4,6474 lei pentru un euro, curs valutar la data de 
26.04.2018, data efectivă la care au fost inspectate construcțiile  şi făcută evaluarea.  
      Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare ANEVAR ediția 
2018, asfel: SEV 100-Cadrul general, SEV 101-Termenii de referință ai evaluării, SEV 102-
Implementare, SEV 103-Raportare, SEV 104-Tipuri de valori, SEV 230-Drepturi asupra proprietății 
imobiliare, SEV 300-Evaluări pentru raportarea financiară (IV 300), SEV 220-Mașini,echipamente și 
instalații (IV 220), Ghidul metodologic de evaluare GEV 630-   Evaluarea bunurilor imobile și 
întrunește toate condițiile de formă și fond.  
      Având în vedere  faptul că, prin Hotărârea nr.136/29.03.2018 Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, până la 
finalizarea lucrărilor, a terenului în suprafață totală de 67511mp și a structurilor existente situate în 
Craiova, str. Caracal nr.132, apare ca necesar și oportun  modificarea valorilor de inventar ale 
bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, prevăzute în Anexa nr.1 la HCL 
nr.181/2018 , și anexa nr.2 la HCL nr 136/2018, conform raportului de evaluare înregistrat la Primăria 
municipiului Craiova sub numărul 89221/2018, ce se constituie Anexă la prezentul raport.   
 
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr.15/1994 republicata privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale si necorporale, art. 554, art.555 din Codul Civil , în temeiul art.36, alin.2, 
lit. c, art.45, alin.3, art.61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  
  
  1.Însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piață pentru construcțiile 
nefinalizate-tip blocuri de locuințe în valoare de 27.779.500 lei, echivalent a 5.977.461 euro (Valorile 
nu includ TVA), situate în Craiova, str. Caracal nr. 132,  conform Anexei la prezentul raport, 
 
  2.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local nr.136/2018 privind transmiterea 
în folosință gratuită către A.N.L. până la finalizarea lucrărilor a terenului și a structurilor  existente, 
situate în municipiul Craiova, str. Caracal nr.132 și nr. 181/26.04.2018 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova. 
 

            Director executiv,                                                 Șef serviciu,                                                                       

            Ionuţ Cristian Gâlea                                              Madlen Voicinovschi                                           

 

                                                                                    

                                                     Întocmit, 

                                                     Insp.Florentina Gavrilescu 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   98251 /   19.06.2018  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 95647/14.06.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

− Conform art. 554 din Codul Civil 

− Conform art. 2 alin.7 si 7¹ din Legea 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

juridic, 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

1. Insusirea raportului de evaluare avand ca obiect estimarea valorii de piata pentru 

constructiile nefinalizate – tip blocuri de locuinte in valoare de 27.779.500 lei, 

echivalent a 5.977.461 euro (valorile nu includ TVA), situate in Craiova, str. Caracal 

nr. 132. 

2. Modificarea in mod corespunzator a Hotararilor Consiliului Local nr. 

136/2018privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL pana la finalizarea 

lucrarilor a terenului si a structurilor existente, situate in Municipiul Craiova, str. 

Caracal nr. 132 si HCL nr. 181/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
































































	1-proiect
	2-anexa
	3-raport
	4-raport avizare
	5-documentatie

