
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
 

          
                     HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.2P/2016 încheiat 
între municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A.  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2016; 

Având în vedere raportul nr.168476/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.2P/2016 încheiat între 
municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A.;      

În conformitate cu prevederile art.693-702 din Codul Civil; 
În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, 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 modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.2P/05.01.2016 

încheiat între municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A., având ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra ternului în suprafaţă de 127,0 mp., situat în municipiul 
Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C. Pan Group S.A., cu S.C. Pan Med S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.216/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Pan Group S.A. şi S.C. Pan 
Med S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,                 AVIZAT, 
PRIMAR,                  PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU                   Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 

 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                          Se aprobă, 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          PRIMAR 

Nr.168476/_______2016                                            Lia-Olguţa VASILESCU 
   
 
 
 
 

RAPORT 

privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr. 2P/05.01.2016 

 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

 

 

 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 216/2015 s-a aprobat 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. 
Craiova asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 127,0 mp, situat în bld. Nicolae Titulescu, nr. 35, bl. I5. Pe terenul ce face 
obiectul contractului de superficie nr. 2P/2016 a fost edificată construcţia aflată, la acea 
dată, în proprietatea S.C. Pan Group S.A.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 417/2015 s-a aprobat 
însuşirea raportului de evaluare ce a avut ca obiect valoarea prestaţiei superficiarului 
asupra terenului în suprafaţă de 127 mp, situat în bld. Nicolae Titulescu, nr. 35, bl. I5.  

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 377/2015 s-a 
aprobat contractul cadru pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, 
asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în favoarea 
deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea. 

În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pan Group 
S.A. contractul de superficie cu titlu oneros nr. 2P/05.01.2016, pentru o perioadă de 10 
ani, ce are ca obiect asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 
127,0 mp, situat în Craiova, bld. Nicolae Titulescu, nr.35, bl. I5. 

Ulterior, prin notificarea înregitrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
98800/2016  S.C. Pan Group S.A. a adus la cunoştinţă intenţia de vânzare a construcţiei 
– spaţiu comercial edificată pe terenul ce face obiectul contractului de superficie nr. 
2P/2016. 

Astfel, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 
1837/30.06.2016 la notar public Ilie Victor Florea, s-a perfectat vânzarea spaţiului 
comercial de la S.C. Pan Group S.A. către S.C. Pan Med S.R.L.. 
   



Prin cererea nr. 150260/14.09.2016 S.C. Pan Med S.R.L solicită transmiterea 
contractului de superficie nr. 2P/2016 de la S.C. Pan Group S.A. către S.C Pan Group 
S.A., ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra spaţiului comerial deţinut.  

Facem precizarea că cele două societăţi, respectiv S.C. Pan Group S.A. şi S.C. 
Pan Med S.R.L. nu au datorii către autoritatea locală.  

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c şi art. 121 
alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  art. 693-
702 din Codul Civil, în temeiul art. 3 alin. 3 din contractul de superficie nr. 2P/2016 “ 
Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp construcţia există, 
dreptul de folosinţă asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul 
de proprietate asupra construcţiei, cu o notificare prealabilă a propietarului terenului 
transmisă cu 30 de zile calendaristice înainte”, propunem spre aprobare : 

���� modificarea contractului de superficie nr. 2P/05.01.2016 cu titlu oneros nr. 
2P/05.01.2016 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A., ce are 
ca obiect asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenul  în suprafaţă de  127,0 
mp, situat în bld. Nicolae Titulescu, nr.35, bl. I5, în sensul înlocuirii părţii 
contractante – S.C. PAN GROUP S.A.  cu  S.C. PAN MED S.R.L.; 

���� modificarea în mod corespunzător a  H.C.L.  216/2015; 
���� împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   

modificare a contractului de superficie nr. 2P/2016; 
 Anexăm în copie:  

- Hotărârile Consiliului Local nr. 216/2015, 417/2015 şi 377/2015 ; 
- Contractul de superficie nr. 2P/05.01.2016; 
- Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 1837/30.06.2016      

de notar public Ilie Victor Florea ; 
- Cererea nr. 150260/14.09.2016 a  S.C. Pan Med S.R.L; 

 
 
 
 
 
                 Director Executiv                                                  Vizat ptr. legalitate, 

               Cristian  Ionuţ Gâlea                                                Direcţia juridică 

                                                                                  cons. jur. Isabela Cruceru  

 
 
 
 
              Întocmit, 
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