
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR._____ 
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 

referitoare la completarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii 
proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare  

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

31.10.2019;  
   Având în vedere referatul de aprobare nr.172512/2019, raportul nr.173819/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.175240/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la 
completarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii proprietate privată a statului, 
aprobate pentru vânzare; 

  În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, Legii nr.7/1996, 
republicată, privind cadastru şi publicitatea imobiliară, modificată şi completată şi art.108 
lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.100/2004 şi va avea următorul conţinut: 
 „Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate 
pentru vânzare, prin completare cu spaţiul comercial în suprafaţă desfăşurată de 
57,81 mp şi terenul aferent în indiviziune, în suprafaţă de 56,48 mp., situat în 
municipiul  Craiova, Brazda lui Novac, bl.G5, parter”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public pentru autentificarea contractului de vanzare-cumpărare 
nr.9607/2004, încheiat între Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi S.C.Maycon S.R.L. 



   Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi 
de prestări servicii, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi S.C.Maycon S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
              

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 172512/07.10.2019 
                                                                                                                 Se aprobă,        
                                                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                     Mihail Genoiu   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2004 
 
 
 
 
 

 Prin HCL nr.316/2002 a fost aprobata lista spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii, proprietatea privată a statului care se află în administrarea consiliului local şi în 
patrimoniul RAADPFL Craiova şi care urmau să fie supuse vânzării potrivit prevederilor 
Legii nr.550/2002, în conformitate cu prevederile art.5(1) al acestui act normativ.  HCL 
nr.100/2004 a aprobat  completarea listei spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii 
aprobate pentru vânzare  cu spaţiul situat în Brazda lui Novac Bl. G5 – parter. 
    A fost încheiat între RAADPFL Craiova şi SC MAYCON SRL contractul de vânzare-
cumpărare cu plata în rate nr.9607/2004, în care la art.2 se precizează că obiectul 
contractului îl constituie vânzarea spaţiului comercial situat în municipiul Craiova str. 
Brazda lui Novac bl. G5 parter,  în sup desfăşurată de 54,81mp, din care utilă 44,47mp şi 
a terenului aferent în indiviziune în sup de 56,48 mp. 
 La aceasta dată cumpărătorul se află în imposibilitatea de a obtine  intabularea 
dreptului de proprietate in cartea funciară în temeiul Legii nr.7/1996 republicată privind 
cadastru şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu 
există un act de autoritate care să aibă ca obiect vânzarea terenului. 

Având în vedere cele menţionate mai sus În conformitate cu prevederile art. 13 din 
Legea nr. 550/2002 ale art.4 din Hotărârea Guvernului nr.1341/2002, , potrivit  art. 196 
alin(1) lit a, ale  art 108 lit a  şi  ale  art. 129 alin 2 lit  c ale alin. 6 lit b, din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ în temeiul Legii nr.7/1996 republicată privind 
cadastru şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2004 şi respectiv a HCL 
nr.316/2002, prin completare cu  terenul terenul aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Craiova str. Brazda lui Novac bl. G5 parter în suprafaţă de 56,48mp. 
 
 
 
 
      
                                                                             Director executiv,                                                                  
                                                                           Cristian Ionuţ Gâlea                                                                        
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.173819/08.10.2019 

       SE APROBĂ,                                                                              
                    PRIMAR   
                                                            Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
pentru adoptarea unei hotărâri privind 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.100/2004 
 
 
 În conformitate cu cele prevăzute la art.5 (1) al  Legii nr. 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul 
regiilor autonome de interes local,  a fost aprobată prin HCL nr.316/2002 lista spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în 
administrarea consiliului local şi în patrimoniul RAADPFL Craiova şi care urmau să fie 
supuse vânzării potrivit prevederilor Legii nr.550/2002.  

 Prin HCL nr.100/2004 în baza referatului nr.22258/2004 întocmit de către Direcţia 
Administratie Publică Locală, Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat  completarea 
listei spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, cu spaţiul situat 
în Brazda lui Novac Bl. G5 – parter.    

S-a procedat la punerea in aplicare a HCL nr.100/2004 prin întocmirea raportului de 
evaluare de către evaluatorul SC Cefis  SRL, raport care a cuprins atât valoarea spaţiului 
comercial cât şi a terenului aferent. Valoarea finală propusă pentru vânzarea proprietăţii 
inclusiv valoarea terenului aferent construcţiei, este de 385.000.000 lei vechi fără TVA ( 38 
500 lei RON) din care valoarea terenului aferent construcţiei este 9 460,4 lei Ron. De 
asemenea, evaluatorul apreciază că învestiţiile făcute asupra spaţiului şi care au fost 
aprobate de RAADPFL sunt de 106 530.000 lei vechi, şi propune scaderea lor din preţ,  
astfel valoarea proprietătii fiind evaluată la 278 470 000 lei vechi.                    

Negocierea preţului a avut loc între comisia constituită în baza Lg.550/2002 şi 
cumpărător,  fiind întocmit la data de 04.06.2004 procesul-verbal prin care s-a aprobat de 
către comisie vânzarea/cumpărarea cu plata în rate a spaţiului, împreună cu terenul 
aferent(cotă indiviză).  
 Ca urmare, a fost încheiat între RAADPFL Craiova şi SC MAYCON SRL contractul de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.9607/2004 în care la art.2 se precizează că obiectul 
contractului îl constituie vânzarea spaţiului comercial situat în municipiul Craiova str. Brazda 
lui Novac bl. G5 parter,  în sup desfăşurată de 57,81mp, din care utilă 44,47mp şi a terenului 
aferent în indiviziune în sup de 56,48 mp. Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii 
preţului pentru vânzare, cuprinde asa cum am aratat anterior şi valoarea terenului aferent 
construcţiei. Aşa cum este menţionat de către RAADPFL Craiova în adresa cu nr.7351/2007 
contravaloarea preţului de vânzare cumpărare a spaţiului din Craiova Brazda lui Novac Bl G5 
parter a fost achitat integral. 
  Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.160120/2018  numitul 
Mayer Constantin- Ciri solicită desemnarea unei persoane care să reprezinte autoritatea 
locală în faţa notarului pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 
9607/2004, incheiat între RAADPFL Craiova şi SC MAYCON SRL , vanzarea fiind facută in 
baza Legii nr. 550/2002,  autentificarea actului fiindu-i necesară pentru inscrierea proprietatii 
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sale in cartea funciara.  Prin Rezoluţia nr. 504152/26.03.2012 a Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj a fost dispusă radierea firmei Maycon SRL şi se 
menţionează că bunurile sale printre care si spaţiul comercial situat in Craiova Brazda lui 
Novac Bl G5 vor fi preluate de asociatul unic Mayer Constantin Ciri. La aceasta dată 
cumpărătorul în persoana lui Mayer Constantin Ciri se află în imposibilitatea de a obtine  
intabularea dreptului de proprietate in cartea funciară în temeiul Legii nr.7/1996 republicată 
privind cadastru şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu 
există un act de autoritate care să aibă ca obiect vânzarea terenului, deşi acesta a făcut 
obiectul contractului nr. 9607/2004. Domnul Mayer Constantin Ciri s-a adresat instanţelor de 
judecată cerând pronunţare a unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de 
vânzare cumpărare. Prin Sentinta civilă nr. 13255/10.11.2016 pronunţată de judecatoria 
Craiova şi Decizia nr. 189/2019 a Tribunalului Dolj a fost respinsă cererea de pronunţare a 
unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare cerută de 
cumpărător. În vederea soluţionării cererii  cu nr.160120/2018  şi având în vedere că prin 
HCL nr.100/2004 a fost completată lista spatiilor comerciale supuse vânzării doar cu spaţiul 
comercial  fără să se facă referire la terenul aferent, pentru a putea autentifica contractual de 
vanzare-cumparare menţionat anterior, este necesară modificarea actului de autoritate prin 
adăugarea în cuprinsul acestuia şi a terenului în suprafaţă de 56,48mp aferent spaţiului. 
 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează bunul ,,Teren spaţiu 
comercial str.Doljului nr.25 in suprafaţă de 56,48mp,, identificat la poziţia nr.3 anexa nr 1 din 
HCL nr.26/2015. În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 550/2002, privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, 
aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în 
patrimonial regiilor autonome de interes local, şi ale art.4 din Hotărârea Guvernului 
nr.1341/2002, terenul poate fi vândut dacă este clarificată situatia sa juridică si dacă sunt 
indeplinite conditiile legale.  
 Menţionăm că autorităţile publice locale au aprobat prin hotărârile nr 353/28.09.2006, 
nr.354/28.09.2006, nr.175/27.03.2008, nr.174/27.03.2008, nr.228/31.05.2007, 
nr.275/28.06.2007, nr.417/30.08.2007, nr.499/27.09.2007, nr. 615/20.12.2007, nr.500/2014, 
nr. 501/2014, nr.502/2014, nr.503/2014 şi nr.504/2014,  vânzarea terenurilor aferente 
spaţiilor comerciale către societăţile comerciale ce au cumpărat spaţiile în baza Legii 
nr.550/2002, în cazuri similare cu cel analizat în acest raport. Având în vedere aceste 
hotărâri anterioare, este oportună alegerea unei soluţii unitare în beneficiul tuturor societăţilor 
care au cumpărat spaţii comerciale în baza Legii nr. 550/2002. 

 Faţă de cele prezentate, potrivit  art. 196 alin(1) lit a, ale  art 108 lit a  şi  ale  art. 129 
alin 2 lit  c ale alin. 6 lit b, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 

în temeiul Legii nr.7/1996 republicată privind cadastru şi publicitatea imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art.13 din Lg.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 
proprietate privată a statului, şi a celor de prestări servicii aflate în administrareaconsiliilor 
judeţene sau a consiliilor locale precum şi a celoraflate  în patrimoniul regiilor autonome de 
interes local, modificată şi completată,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

 
•••• Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.100/2004 care va avea următorul 

conţinut: 



3 

 

- Art 1. ,,Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru 
vânzare, prin completare cu  spaţiul comercial  situat în Brazda lui Novac , Bl G5 –parter în 
suprafaţă dedfăsurată de 57,81mp  şi terenul aferent în indiviziune în suprafaţă de 56,48mp,, 

 
• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa 

notarului public,  pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare nr 9607/2004.  
• Modificarea în mod corespunzător a HCL 316/2002 .  

 
 
 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                               SEF SERVICIU    
           Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Lucian Mitucă 
 
 
                                                                          Întocmit, 
                                                               Exp. Madlen Chiriac 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 175240/09.10.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.172512/07.10.2019 şi Raportul nr.173819/08.10.2019 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002; Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004; 

 −   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 −  Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 

 

•••• Modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.100/2004 care va avea următorul conţinut: 
- Art 1. ,,Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 

privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, prin completare 
cu  spaţiul comercial  situat în Brazda lui Novac , Bl G5 – parter în suprafaţă desfăsurată de 57,81mp 
şi terenul aferent, în indiviziune, în suprafaţă de 56,48mp,, 

 
• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa 

notarului public,  pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare nr 9607/2004 încheiat 
între RAADPFL Craiova şi SC Maycon SRL. 

• Modificarea în mod corespunzător a HCL nr.316/2002 . 
  
 
 
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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