
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

                   HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a bunului-imobil 

“parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova  

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.12.2016; 
           Având în vedere raportul nr.193359/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a bunului-imobil “parcare 
str.Olteţ, nr.30-32”m, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova;  
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2015 referitoare 
la aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public 
sau privat al municipiului Craiova; 
            În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.123 alin.1, 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 

ani, a bunului-imobil  “parcare str.Olteţ, nr.30-32”, care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1494,31 mp, conform Cărţii Funciare 
nr.207613, Subsol 1, cu suprafaţă utilă de 677 mp. şi Subsol 2 cu suprafaţa  utilă de 
742 mp. 

Art.2. Raportul de evaluare privind stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi 
pornită licitaţia publică, documentaţia de atribuire, studiul de oportunitate, caietul 
de sarcini şi contractul de închiriere vor fi supuse spre aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

 
   INIŢIATOR,   AVIZAT, 
     PRIMAR,      PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  193359/ 06.12.2016  
                                                                                                                    SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
 
                                            
 
 

RAPORT 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 197/2010 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr 141/2008, s-au completat elementele de identificare ale bunurilor care aparţin 
domeniului public. La poziţia 1308 este înregistrat bunul-imobil cu denumirea „Parcare str. 
Olteţ nr. 30 – 32 cu suprafaţa de 1494,31mp” cu nr. de inventar 12028322 şi valoarea de 
inventar de 2159846,80lei. 

Bunul-imobil „Parcare str. Olteţ nr. 30 – 32 cu suprafaţa de 1494,31mp”, aflat în 
proprietatea Municipiului Craiova, este compus din subsol 1 şi subsol 2 al construcţiei C1, 
cu nr. cadastral 207613-C1, înscrisă în cartea funciară 207613-C1/Craiova.  

În urma apartamentării construcţiei C1 au fost înregistrate cele două subsoluri ca 
fiind două unităţi individuale, astfel: 

- Subsol 1, unitatea individuală, situată în Craiova, str. Olteţ, nr. 30, etajul subsol 1, 
ap. 2, (fost str. România Muncitoare, nr. 13E şi str. Olteţ, nr. 30-32), cu nr. 
cadastral 207613-C1-U20, intabulată în cartea funciară 207613-C1-U20/Craiova, 
având o suprafaţă utilă de 677mp, aşa cum rezultă din extras de carte funciară 
pentru informare nr. 134207/14.10.2016, imobil proprietatea privată a 
Municipiului Craiova, înregistrat fără sarcini. 

- Subsol 2, unitatea individuală, situată în Craiova, str. Olteţ, nr. 30, etajul subsol 2, 
ap. 1, (fost str. România Muncitoare, nr. 13E şi str. Olteţ, nr. 30-32), cu nr. 
cadastral 207613-C1-U219, intabulată în cartea funciară 207613-C1-
U19/Craiova, având o suprafaţă utilă de 742mp, aşa cum rezultă din extras de 
carte funciară pentru informare nr. 134205/14.10.2016, imobil proprietatea 
privată a Municipiului Craiova, înregistrat fără sarcini. 

Acest bun-imobil este identificat la poz. 2 din Anexa nr. 4 la hotărârea nr. 193/2016 
cu denumirea “Parcare str. OLTEŢ, nr. 30-32, SUPRAFAŢA – 1494,31mp, conform Carte 
Funciară nr. 207613, SUBSOL 1 cu suprafaţa utilă de 677mp şi SUBSOL 2 cu suprafaţa 
utilă de 742mp”. 

În vederea unei bune administrări a acestui imobil se impune scoaterea la 
licitaţiepublică în vederea închirierii,fiind atrase în acest fel venituri la bugetul local. 

În organizarea procedurii de închiriere, prin licitaţie publică, a bunului-imobil, 
înregistrat în domeniului privat al Municipiului Craiova cu denumirea  “Parcare str. 
OLTEŢ, nr. 30-32, SUPRAFAŢA – 1494,31mp, conform Carte Funciară nr. 207613, 
SUBSOL 1 cu suprafaţa utilă de 677mp şi SUBSOL 2 cu suprafaţa utilă de 742mp” se vor 
aplica prevederile HCL nr. 192/2015, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru de 
închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova. 



După aprobarea închirierii prin licitaţie publică acestui bun-imobil prin hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, se vor realiza raportul de evaluare privind 
stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia publică, studiul de 
oportunitate, caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire ce vor fi supuse spre aprobare de 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

Faţă de cele prezentate, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 192/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru de închiriere a bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Craiova şi în temeiul art.36, alin2, lit.c 
coroborat cu alin 5, lit. b,  art. 45 alin. 3, art. 61 alin. 2, art. 115 lit. b şi art. 123 alin. 1 şi 2 
din Legea nr. 215/2001, republicată, privind  administraţia  publică locală, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 ani, a 
bunului-imobil ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova cu 
denumirea  “Parcare str. OLTEŢ, nr. 30-32, SUPRAFAŢA – 1494,31mp, 
conform Carte Funciară nr. 207613, SUBSOL 1 cu suprafaţa utilă de 677mp şi 
SUBSOL 2 cu suprafaţa utilă de 742mp”.  

2. Raportul de evaluare privind stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi 
pornită licitaţia publică, documentaţia de atribuire, studiul de oportunitate, caietul 
de sarcini şi contractual de închiriere vor fi supuse spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 
Director Executiv,                                                                                    Întocmit, 
     Ionuţ Gâlea                                                                                 cons. Stelian Marta 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. jur. Cruceru Isabela 
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