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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C.Corealis S.A., a terenului 

situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, în vederea desfăşurării 
activităţii comerciale a Complexului Debarcader 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015. 
         Având în vedere raportul nr.175335/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C.Corealis S.A., a terenului situat în 
„Parcul Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, în vederea desfăşurării activităţii 
comerciale a Complexului Debarcader; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată şi Codului Civil; 

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, pe o perioadă de 20 ani, către 

S.C.Corealis S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 2166 mp., cu număr cadastral 18837, situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Complexului Debarcader. 

  Art.2. Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza rapoartului de evaluare 
care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public în vederea notării contractului de 
concesiune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să îndeplinească 
condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C.Corealis 
S.A. 

  Art.5. S.C.Corealis S.A. are obligaţia de a plăti, până la data de 30.12.2016, contravaloarea 
folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului identificat la art.1, calculată conform 
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hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest sens şi a 
legislaţiei în vigoare. 

 
 
Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.Corealis S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 175335/ 23. 11.2015 

                                                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 
 SC Corealis este proprietarul unui imobilul compus din construcţiile denumite generic  Compex 

Debarcader, situat în Craiova, B-dul Nicolae Romanescu, nr. 1, din incinta Parcului Nicolae Romanescu. 
 Terenul pe care se desfăşoară activitatea comercială a imobilului cu denumirea generică Complex 

Debarcader este în suprafaţă de 2166mp şi se compune din: 
 - teren în suprafaţă de 496mp aferent construcţiei spaţiu comercial Restaurant şi Cofetărie Debarcader 
 - teren în suprafaţă de 1165mp aferent construcţiei spaţiu comercial Terasă Restaurant Debarcader  
 - teren în suprafaţă de 505mp, liber de construcţii 

Încă din anul 1963, imobilul menţionat mai sus a făcut parte din patrimoniul Sfatului Popular al 
regiunii Oltenia-Trustul Alimentaţiei Locale Craiova, iar prin Decizia nr. 226/15.09.1976 acesta a trecut în 
patrimoniul Întreprinderii comerciale de stat pentru alimentaţie publică Craiova, respectiv ICS Alimentaţia 
Publică Craiova(viitoarea SC Coreal SA). SC Coreal SA  a fost înfiinţată prin Decizia nr. 147/26.10.1990, 
potrivit Legii nr. 15/1990. Astfel, prin acestă Decizie Întreprinderea Comercială de Stat pentru Craiova (ICS 
Alimentaţie Publică) şi-a încetat activitatea, activul şi pasivul acesteia fiind preluate întotalitate de către 
societatea comercială nou înfiinţată  cu denumirea SC Coreal SA.  

SC Corealis SA este proprietar al acestui imobil, numit generic Compex Debarcader, ca urmare a 
hotărârii nr. 10/10.05.2000 prin care s-a aprobat divizarea SC Coreal SA şi a încheierii nr. 778/22.05.2000 
privind înfinţarea SC Corealis SA. Prin protocolul înregistrat cu nr. 150/19.06.2000 s-a procedat la predarea-
primirea de la SC Coreal SA către SC Corealis SA a activelor din componenţa Compexului Debarcader. 

Prin hotărârea civilă nr. 15784/2014 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 18183/215/2015, 
a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC Corealis SA în 
contradictoriu cu pârâtul Municipiul Craiova prin Primar, având ca obiect uzucapiune asupra terenului în 
suprafaţă totală de 2166mp, aferent Compexului Debarcader.   

Terenul în suprafaţă de 2166mp, cu nr. cadastral 18837, aparţine domeniului public a Municipiului 
Craiova, face parte din terenul aferent Parcului Nicolae Romanescu ce este atestat prin H.G. nr. 141/2008 
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj. Parcul Nicolae Romanescu 
figurează la poziţia nr. 33 din anexa nr. 2 la HG nr. 965/2002, imobil care este înscris în cartea funciară nr. 
214399 a UAT Craiova cu numărul cadastral 214399. 

Pe terenul în suprafaţă de 2166mp a fost edificat Complexul Debarcader de către Întreprinderea 
Comercială de Stat pentru Alimentaţie Publică Craiova, complex alimentar destinat pentru desfăşurarea 
activităţilor comerciale în interesul publicului, are o vechime considerabilă, iar interesul autorităţii este de a 
colecta venituri din concesiune şi de a încuraja desfăşurarea activităţilor comerciale, astfel că este justificat să 
se încaseze de la S.C. Corealis S.A., proprietarul acestui complex, contravaloarea folosinţei terenului pe care 
este amplasat Compexul Debarcader, cu titlu de redevenţă, şi totodată să se obţină de către comerciant, 
autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţilor comerciale.  

S.C. Corealis va avea responsabilitatea totală asupra siguranţei tuturor construcţiilor din cadrul 
Complexului Debarcader, urmărind ca prin activitatea pe care o desfăşoară să nu producă poluarea mediului 
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înconjurător. În mod special va fi urmărită integritatea construcţiei „Spaţiu comercial Terasă Restaurant 
Debarcader”. Din acest punct de vedere, nu va putea fi antrenată, sub nicio formă, responsabilitatea 
Municipiului Craiova. Acest aspect va fi prevăzut în viitorul contract de concesiune ce se va încheia între SC 
Corealis şi Municipiul Craiova.   

Terenul pe care este amplasat Complexul Debarcader, nu formează obiectul unor cereri  de 
retrocedare în baza  legilor proprietăţii (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente), aşa cum rezultă din verificările Compartimentului Banca de Date şi Avizare Documentaţii. 

Terenul în suprafaţă de 2166mp, pe care este amplasat Compexul Debarcader, face parte din terenul 
aferent Parcului Nicolae Romanescu, proprietatea Municipiului Craiova aflat în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile noului Cod Civil, ale Legii nr.50/1991, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, şi cu 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 completăriel ulterioare, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:   

- 1) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 20 ani, către S.C. Corealis S.A., în 
vederea desfăşurării activităţii comerciale a Compexului Debarcader, a terenului în suprafaţă de 
2166mp, cu nr. cadastral 18837, situat în Parcul Nicolae Romanescu, teren identificat în Anexa la 
prezentul raport; 

- 2) Preţul de pornire a negocierii pentru stabilirea redevenţei, va fi stabilit prin raport de evaluare care 
va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

- 3) S.C. Corealis S.A. are obligaţia de a plăti, până la data de 30.12.2016, contravaloarea folosinţei pe 
ultimii 3 ani a terenului în suprafaţă de 2166mp, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi legislaţiei în vigoare; 

- 4) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual de concesiune a 
terenului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, să desemneze comisia de negociere a preţului 
concesiunii (redevenţa) terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public privind 
notarea contractului de concesiune la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege; 

- 5) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea efectuarea procedurilor de 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către S.C. Corealis S.A.; 

 
Director executiv,                                                                                            Întocmit, 

        Cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                                 cons. Stelian Marta 

 



ANEXA LA HCL NR.

PRESEDINTE DE SEDINTA
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