
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

           
   HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.CAPITOL 
AG S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 

situat în str.Brazda lui Novac, nr.66 Complex Vechi 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.12.2016; 
          Având în vedere raportul nr.192854/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.CAPITOL 
AG S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Brazda lui Novac, nr.66 Complex Vechi;      

În conformitate cu prevederile art. 693-702 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
executare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil,  cu prevederile art. 4 din Legea nr. 
213/1998, privind proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea 50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea 

S.C.CAPITOL AG S.R.L., asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 34 mp. din măsurători, situat în str. Brazda lui 
Novac, nr.66 Complex Vechi, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea reînoirii. 

Art.3. Cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie a terenului identificat la art.1 
din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. CAPITOL AG  S.R.L. are obligaţia de a plăti, până la data încheierii 
contractului de superficie, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului 



identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate pentru fiecare an, 
în sumă de 11179 lei. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie  în formă autentică. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. CAPITOL AG  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 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.192854/06.12.2016                                                                              SE APROBĂ, 

                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
RAPORT 

 
     Prin adresa cu nr. 142472/30.08.2016 , înregistrată la Primăria Municipiului Craiova S.C. CAPITOL 

AG  S.R.L , cu sediul în Craiova , Bd. Dacia , Bl. 15 ,sc. 1, ap.11 , reprezentată prin Adam Ecaterina  în 
calitate de administrator revine la cererea  nr. 54547/2016 prin care  solicită aprobarea dreptului de superficie 
asupra  terenului în suprafaţă de 34,20mp din acte şi 34mp din măsurători , aferent Magazinului Alimentar  din 
Municipiul Craiova , str. Brazda lui Novac  nr. 66 Complex Vechi.  

 Magazinul alimentar în suprafaţă de 34,20mp din acte şi 34mp din măsurători a fost  proprietatea S.C. 
COREAL  S.A ca bun aflat în patrimoniul acestuia din anul 1966, când a fost preluat de la Întreprinderea 
comercială de stat pentru alimentaţie publică Craiova, iar prin sentinţa nr. 99/02.02.2001 a Tribunalului Dolj 
– Secţia Comercială şi Contencios Administrativ  şi a Deciziei nr. 252/03.06. 2004 a Curţii de Apel Craiova , 
Secţia Comercială , acesta a  devenit proprietate exclusivă al S.C. CAPITOL AG  S.R.L. 

S.C. CAPITOL AG  S.R.L.  cu sediul social în Craiova B-dul Dacia , bl. 15 , sc 1, Ap.11 , judeţul 
Dolj , Cod unic de Inregistrare 2294190 , a preluat de la SC Coreal SA activul cuprinzând şi construcţia 
reprezentând Magazin alimentar în suprafaţă de 34,20mp din acte şi 34mp din măsurători. Acestă construcţie 
este amplasată pe terenul proprietatea privată a  municipiului Craiova, identificată  conform H.C.L. nr. 
624/2013 , la poziţia nr. 5 din anexa nr.1. Facem precizarea că la poziţia 5 din   H.C.L. nr. 624/2013  
figurează bunul cu denumirea „ teren aferent spaţiu comercial Complex Comercial Baba Novac  în suprafaţă 
de 51,85mp”. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016,  anexa nr. 2, poziţia 2, a fost modificată 
suprafaţa de teren de la 51,85mp la suprafaţa de 34mp, teren aferent Magazinului Alimentar proprietate 
exclusivă al S.C. CAPITOL AG  S.R.L.  

Acestă construcţie a fost edificată de către Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie 
publică Craiova fiind destinată pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în interesul publicului, are o 
vechime considerabilă, iar interesul autorităţii este de a colecta venituri din folosirea terenului şi de a încuraja 
desfăşurarea activităţilor comerciale, astfel că este justificat să se încaseze de la SC CAPITOL AG  SRL, 
proprietarul acestei construcţii, contravaloarea folosinţei terenului pe care este amplasată acestă construcţie, 
cu titlu de preţ al constituirii dreptului de superficie, şi totodată să se obţină de către comerciant, autorizaţiile 
legale necesare desfăşurării activităţilor comerciale şi pentru intabularea construcţiilor.   

Terenul pe care este amplasată  acestă construcţie  pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, 
menţionate mai sus  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). 
 Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate 
privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleaşi prevederi legale le găsim reiterate şi 
în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Dreptul de superficie este unul dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate alături de dreptul de 
uz, dreptul de abitaţie si dreptul de servitute şi ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care 
se află in proprietate privată. 
 Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica 

o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeste 
un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al 

superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări şi dreptul de proprietate asupra terenului, 
al cărui proprietar este o altă persoană. 
 Dreptul de superficie este un drept real principal , constituindu - se  numai pentru bunuri imobile . 
Este un drept temporar , durata maximă a termenului de superficie fiind de 99ani cu posibilitatea reânoirii la 
expirarea termenului , conform dispoziţiilor art.694 din noul Cod Civil. 
 Cu privire la caracterul şi natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu gratuit sau cu titlu 
oneros aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 697 Noul Cod Civil.  
   Dat fiind faptul că este justificat să se încaseze de la proprietarul acestei construcţii edificat pe un 
teren ce apartine autorităţii locale, contravaloarea folosinţei terenului pe care este  amplasată construcţia  



constituind venituri ale autorităţii locale,  propunem constituirea dreptului de superficie în favoarea SC 
CAPITOL AG  SRL,  cu titlu oneros.  
            Deoarece  pe terenul în suprafaţă de  34mp din măsurători, situat în Craiova str. Brazda lui Novac  nr. 
66 Complex Vechi este edificată construcţia deţinută de către  SC CAPITOL AG  SRL, acest teren poate fi 
transmis spre folosinţă către această societate cu titlu oneros. 
 În conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie 
datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura 
terenului, de destinaţia construcţiei, de zona în care se află terenul, precum şi alte criterii de determinare a 
contravalorii folosinţei.   
 Întinderea şi exercitarea dreptului de superficie se va realizeaza în condiţiile art. 695 NCC în 
condiţiile contractului ce urmează a fi încheiat între autoritatea locală şi titularul dreptului de proprietate 
asupra construcţiei, numit superficiar. 
 În raport de propunerea privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea SC 
CAPITOL AG  SRL, cu sediul în Craiova , Bd. Dacia , Bl. 15 ,sc. 1, ap.11 , facem precizarea că prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 377/2015 a fost aprobat   la art.1 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, iar la art 2 a fost  
împuternicit Primarului Municipiului Craiova să încheie, să semneze contractele de superficie cu titlu oneros 
şi să  îndeplininească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege, şi totodată s-a aprobat ca 
cheltuielile aferente constituirii dreptului de  superficie cu titlu oneros  şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, să fie suportate de  beneficiarii dreptului de superficie cu titlu oneros.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile art. 693-702 din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în executare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil,  cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, 
privind proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare ,Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările 
şi completările ulterioare ,  Legea 50/1991R privind executarea lucrărilor de construcţii , cu modificările şi 
completările ulterioare , a HCL nr. 377/2015  şi în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 121 alin. 2 din Legea nr. 
215/2001, republicată a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1. Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea SC CAPITOL AG  SRL asupra 
terenului în suprafaţă de  34 mp din măsurători ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
Craiova, str. Brazda lui Novac  nr. 66 Complex Vechi , identificat în anexa la prezentul raport. 
 2.Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la punctul 1 din prezentul raport se constituie pe o 
durată de 10 ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit. 
 3. Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la punctul 1 din 
prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 4. SC CAPITOL AG  SRL are obligaţia de a plăti până la dara încheierii contractului de superficie, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului  identificat in anexă, la prezentul raport , calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 
adoptate pentru fiecare an în sumă  de 11179,0lei. 
  5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la pct 4, din prezentul raport,  duce la neîncheierea contractului 
de superficie  în formă autentică. 

 

 

       
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                Vizat de legalitate,           

         Cristian Ionuţ Gâlea                                                 Cons. Jur. Isabela Cruceru     
                            

                             

                                                                                                                            ÎNTOCMIT   



ANEXA   LA HOTARAREA NR.
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