
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                     
PROIECT         

                                                                 
                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind achiziţionarea (cumpărarea) de la Sindicatul Liber Electroputere, a 
imobilului-construcţie situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
20.12.2018; 

      Având în vedere expunerea de motive nr.197119/2018, rapoarele nr.198479/2018 
al Direcţiei Patrimoniu şi nr.203579/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune achiziţionarea (cumpărarea) imobilului-
construcţie, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56; 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată și art.1730 din Codul Civil; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, 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 achiziţionarea (cumpărarea) de la Sindicatul Liber Electroputere, a 

imobilului-construcţie, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56, 
compus din parter şi etaj, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj şi în faţa notarului public, în vederea încheierii şi semnării 
contractului de vânzare-cumpărare, precum şi îndeplinirea condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
municipiul Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ 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. 197119/ 03.12.2018 
                                                                                            

                                                                                                
  

                                                                                       
Expunere de motive  

la  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea achiziţiei imobilului situat în Craiova, str. 
Calea Bucureşti, nr. 56 

 
 

  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
182785/09.11.2018, SINDICATUL LIBER ELECTROPUTERE, proprietar al 
imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, având în vedere că Adunarea 
Generală a reprezentanţilor salariaţilor din Electroputere a decis vânzarea sediului 
Clubului Cultural al Sindicatului din Calea Bucureşti, nr. 56,  ne aduce la cunoştinţă 
faptul că, în baza art. 3, cap. III din Contractul de închiriere nr. 70349/08.05.2013, 
Municipiul Craiova are drept de preemţiune, în cazul în care se decide înstrăinarea 
clădirii în perioada derulării contractului.  
 Instituţiile publice de cultură au un rol important în dezvoltarea, educarea şi 
formarea personalităţii, fiind totodată un mijloc de socializare. Spectacolele puse în 
scenă de către trupele de teatru sunt deosebit de apreciate de către micii spectatori. De 
asemenea, teatrul este şi o cale de promovare a adevăratelor valori.  
 Dat fiind faptul că, în acest imobil îşi desfăşoară activitatea Teatrul pentru copii şi 
tineret ,,Colibri”, instituţie publică de cultură, aflată în subordinea Primăriei 
Municipiului Craiova, este justificat ca Autoritatea Locală să considere necesară şi 
oportună promovarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea achiziţiei 
imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56. 
      
   
 
                           Primar,                                           Director Executiv,                                                         
                    Mihail GENOIU                                Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                        

                                                                         
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 198479 /04.12.2018                                                        
                                                                                                                     SE APROBĂ, 

                                                                                            PRIMAR 
                                                                                        Mihail Genoiu 
                                                                                                                                                                                                                      

 

RAPORT 
 

 Urmare a expunerii de motive numărul 197119 din 03.12.2018, primarul 
Municipiului Craiova a iniţiat ,,Proiectul  de hotărâre privind aprobarea achiziţiei 

imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56”. 
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 

182785/09.11.2018, SINDICATUL LIBER ELECTROPUTERE, proprietar al 
imobilului-construcţie situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, având în vedere că 
Adunarea Generală a reprezentanţilor salariaţilor din Electroputere a decis vânzarea 
sediului Clubului Cultural al Sindicatului din Calea Bucureşti, nr. 56,  ne aduce la 
cunoştinţă faptul că, în baza art. 3, cap. III din Contractul de închiriere nr. 
70349/08.05.2013, Municipiul Craiova are drept de preemţiune, în cazul în care se 
decide înstrăinarea clădirii în perioada derulării contractului.  

Deoarece acţiunea de vânzare reprezintă o sarcină urgentă din partea membrilor 
de sindicat, de care trebuie să se achite în cel mai scurt timp, aceştia aşteaptă o invitaţie 
la discuţii referitoare la decizia de cumpărare a acestui imobil-construcţie  în care îşi 
desfăşoară activitatea Teatrul pentru copii şi tineret ,,Colibri”.   

Imobilul-construcţie din Craiova,  str. Calea Bucureşti, nr. 56, este proprietatea  
Sindicatului Liber Electroputere Craiova conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 
pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 313/63/2010 şi a Deciziei 
nr.338/02.03.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, definitivă şi irevocabilă, în 
acelaşi dosar. Totodată, menţionăm faptul că, referitor la terenul aferent imobilului-
construcţie despre care se face vorbire, anexăm Sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă 
nr.2996/2015, prin care se constată dreptul de folosinţă al Sindicatului Liber 
Electroputere asupra terenului în suprafaţă de 1874 mp, situat în Craiova, str. Calea 
Bucureşti, nr. 56, jud. Dolj. 

Instituţiile publice de cultură au un rol important în dezvoltarea, educarea şi 
formarea personalităţii, fiind totodată un mijloc de socializare. Spectacolele puse în 
scenă de către trupele de teatru sunt deosebit de apreciate de către micii spectatori. De 
asemenea, teatrul este şi o cale de promovare a adevăratelor valori.  

Autoritatea locală, ce manifestă o reală preocupare pentru formarea şi 
îmbunătăţirea actului de cultură şi de educaţie a celor mai tineri membri ai societăţii, are 
în vedere asigurarea unui spaţiu adecvat Teatrului pentru Copii şi Tineret Colibri. 

Instituţia a funcţionat o perioadă lungă de timp în imobilul din str. A.I.Cuza, nr. 
16. Acest imobil a fost restituit în natură fostului proprietar, în urma aplicării legilor de 
restituire.   

Ca urmare a celor prezentate şi pentru ca activitatea acestei instituţii de cultură ce 
se adresează, în special, tineretului preşcolar şi şcolar, să nu fie afectată de lipsa unui 



spaţiu adecvat ce ar genera lipsa unui confort acceptabil pentru micii spectatori, 
considerăm necesară şi oportună aprobarea achiziţiei imobilului-construcţie mai sus 
menţionat. 

În ceea ce priveşte imobilul-construcţie pentru care se propune aprobarea  
achiziţiei, vă facem cunoscut faptul că amplasarea zonală a imobilului-construcţie este 
centrală, distanţa faţă de mijloacele de transport în comun precum şi faţă de căile de 
acces rutier fiind aproape inexistentă, acesta beneficiind de toate utilităţile.    

Faţă de cele prezentate, potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare – Consiliile Locale hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri, în 
condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, art. 1730 şi urm. din Noul Cod Civil, art.36, alin.(2), lit.b, 
art.61, alin.(2), şi art.123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea achiziţionării (cumpărării) imobilului-construcţie situat în Craiova, 
str. Calea Bucureşti, nr. 56, compus din parter şi etaj, imobil-construcţie 
proprietatea Sindicatului Liber Electroputere, identificat conform schiţei din 
Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

2. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova la O.C.P.I. Dolj şi în faţa notarului 
public în vederea încheierii şi semnării contractului de vânzare-cumpărare, 
precum şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi sup  ortate de către 
Municipiul Craiova. 

  
  
     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                              Întocmit,                                                                                                                                   
         Ionuţ Cristian Gâlea                                                                       Insp. Cristina 
Kollek 
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