
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire 
al renegocierii redevenţei, pentru terenurile situate în municipiul Craiova, str. Brazda 

lui Novac, nr.66, Complex Vechi 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.79455/2021, raportul nr.84185/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.84740/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru 
terenurile situate în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi;    
             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2021 referitoare la 
modificarea  contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi 
S.C. Capitol AG S.R.L.; 
          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 
alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de 
pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile în suprafaţă de 30,8 mp., 
respectiv 14,52 mp., situate în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.66, 
Complex Vechi, ce fac obiectul contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat 
între Municipiul Craiova și S.C. Capitol AG S.R.L., la valoarea de 8,45 lei/mp./lună, 
echivalent a 1,72 euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Capitol AG S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              
Direcţia Patrimoniu                                                                                
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                               
Nr. 79455/05.05.2021
                                                                         
                                                                                           
                                                                    

Referat de aprobare
     la Proiectul de Hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect stabilirea
preţului de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenurile în suprafaţă de 30,8 mp şi 14,52
mp, situate în Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, ce fac obiectul contractului de

concesiune nr.370/2014

Prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova  nr.30/2021  s-a  aprobat
modificarea contractului de concesiune nr. 370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C.
Capitol AG S.R.L., ce are ca obiect terenurile  în suprafaţă de 30,8 mp - aferent magazinului
alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp - aferent sifonărie, situate în Brazda lui Novac, nr.66,
Complex  Vechi, în  sensul  schimbării  părţii  contractante  S.C.  Capitol  AG S.R.L.  cu  S.C.
ELKAT COM S.R.L.,  după perfectarea  contractului  de  vânzare-cumpărare  între  cele  două
părţi.

Conform art. 2 al hotărârii nr.30/2021, mai sus menţionată, redevenţa pentru terenurile
ce fac obiectul contractului de concesiune nr.  370/2014 va fi  renegociată având ca preţ de
pornire un raport de evaluare, însuşit prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Având în vedere cele menţionate, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr. 30/2021, în conformitate cu prevederile art.  108, art.129
alin. 2 lit.c, coroborate cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit.g, art. 154  alin. 1 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este necesară şi
oportună promovarea proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca
obiect stabilirea preţului de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenurile în suprafaţă de
30,8 mp şi de 14,52 mp, situate în Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex  Vechi, ce fac
obiectul  contractului  de  concesiune  nr.370/2014  încheiat  între  Municipiul  Craiova  şi  S.C.
Capitol AG S.R.L.

         Primar,
      Lia-Olguţa Vasilescu

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu,
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                Victor Costache

 



   

MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               
Direcţia Patrimoniu                                                                                 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                
Nr. 79455/05.05.2021 

                                                                          
                                                                                            
                                                                     

Referat de aprobare 

     la Proiectul de Hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect stabilirea 

preţului de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenurile în suprafaţă de 30,8 mp şi 14,52 

mp, situate în Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, ce fac obiectul contractului de 

concesiune nr.370/2014 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2021 s-a aprobat 

modificarea contractului de concesiune nr. 370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 

Capitol AG S.R.L., ce are ca obiect terenurile  în suprafaţă de 30,8 mp - aferent magazinului 

alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp - aferent sifonărie, situate în Brazda lui Novac, nr.66, 

Complex Vechi, în sensul schimbării părţii contractante S.C. Capitol AG S.R.L. cu S.C. 

ELKAT COM S.R.L., după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două 

părţi. 
 Conform art. 2 al hotărârii nr.30/2021, mai sus menţionată, redevenţa pentru terenurile 

ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 370/2014 va fi renegociată având ca preţ de 

pornire un raport de evaluare, însuşit prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Având în vedere cele menţionate, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr. 30/2021, în conformitate cu prevederile art. 108, art.129 

alin. 2 lit.c, coroborate cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit.g, art. 154  alin. 1 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este necesară şi 

oportună promovarea proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca 

obiect stabilirea preţului de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenurile în suprafaţă de 

30,8 mp şi de 14,52 mp, situate în Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex  Vechi, ce fac 

obiectul contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 

Capitol AG S.R.L. 
 

 

 

               Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 

 

 

 

                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                Victor Costache 



















































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 84740/12.05.2021 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.79455/2021 şi Raportul nr.84185/2021 ale Directiei Patrimoniu; 
 - Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2021, în conformitate cu 
prevederile art. 108, art.129 alin. 2 lit.c, coroborate cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit.g, art. 
154  alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 −  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 
 - însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al renegocierii 
redevenţei pentru terenurile în suprafaţă de 30,8 mp şi de 14,52 mp, situate în Craiova, Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, ce fac obiectul contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Capitol AG S.R.L., la valoarea de 8,45 lei/mp/lună – echivalent a 1,72 
euro/mp/lună(valorile nu includ TVA.), conform  Anexei  la prezentul  raport. 
 
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 

            Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:   
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