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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT  
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat între 
Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având ca 

obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017. 

Având în vedere raportul nr.113501/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat între 
Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având ca obiect 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietate privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, 
destinate sediilor partidelor politice, Hotărârii Guvernului nr.927/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003, Hotărârii Guvernului nr.674/2013 
art.12.1 alin 1 lit.a si b, alin.2 si alin.3, Legii nr.422/2001, republicată, privind protejarea 
monumentelor istorice, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea 
imobiliară și art.1549-art.1554, art.1635 din Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. C coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, 
art.123 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1.Se aprobă rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/11.01.2017 încheiat 

între Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, 
având ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12, 
imobil care face parte din categoria IIB, monument de arhitectură de interes local, cod 
LMIDJ-II-m-B-08028, precum și terenul curte (terasa), în suprafață de 124 mp., cu 
repunerea părților în situația anterioară. 

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția de rezoluțiune 
a contractului de vânzare-cumpărare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

              Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2015, nr.340/2015 și nr.421/2015. 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Social Democrat, Organizația Județeană 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             INIŢIATOR, AVIZAT, 

                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 
         Mihail GENOIU 

 
Ovidiu MISCHIANU 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 113501/ 21.08.2017 
 
 

                                                                                                                                   Se aprobă, 
                                                                                                                                      Primar, 
                                                                                                                                                                                                                                              

                MIHAIL GENOIU 
 
 

                                                                      
  R A P ORT, 

                  
     Prin Hotărârea nr. 106/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat vânzarea  către 
Partidul Social Democrat –Organizaţia Judeţeană Dolj a spaţiului  aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova , în suprafaţă de 788,13mp, situat str. Mihail Kogălniceanu nr.12, a imobilului 
care face parte din categoria II B monument de arhitectură de interes local cod LMI Dj-II-m-B-08028 
precum si a terenului-curte (terasă) aferent de 124 mp. 
     Ulterior prin  Hotărârea nr.340/2015 s-a aprobat însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de vânzare a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 788,13 mp., situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12, precum şi a terenului-curte (terasă) 
aferent, în suprafaţă de 124 mp la valoarea de 993.510 lei, fără TVA iar prin Hotărârea 
nr.421/26.11.2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.106/2015, în sensul completării art.1 cu două noi alineate, cu 
următorul conţinut: 
„alin.2. Plata preţului vânzării se face în următoarele condiţii : 
 a) avans de minim10% din preţul de vânzare 
 b) rate lunare eşalonate pe un termen de 34 de luni, din care în primele 24 luni aceasta  este în 
sumă de 4.4425 lei/lună si ultimele 10 luni de 78.188 lei/lună . 
  alin3. În contractul de vânzare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se  aplică rata 
dobânzii ROBOR, la care se adaugă si marja procentuală de 1 %, aplicată la soldul creditor” 

În baza  hotărârilor mai sus invocate, Partidul Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Dolj, cu sediul 
în Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 21,  a dobândit prin contractul de vânzare - cumpărare  nr. 3747 
din 11 ianuarie 2017, încheiat cu Municipiul Craiova, imobilul situat în str. M. Kogălniceanu, nr. 12, 
imobil care face parte din categoria IIB, monument de arhitectură de interes local, cod LMIDJ-II-m-B-
08028, precum şi a terenului curte (terasa) în suprafaţă de 124mp. Preţul de achiziţie a fost de 993.510 
lei, plata acestuia facându-se în rate lunare pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu un avans de 10%, avans ce  a 
fost achitat în termenul menţionat la art. 3, lit. a) din contract. 

Prin cererea înregistrată   cu numărul 59655/2017 la Primăria Municipiului Craiova,  Partidul 
Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Dolj, solicită rezilierea, pe cale amiabilă a contractului de 
vânzare - cumpărare  nr. 3747 din 11 ianuarie 2017 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, inclusiv 
restituirea sumei achitată conform art. 3, lit. a) din contract. 

 În sensul solicitării se precizează  faptul că pentru a putea aduce imobilul la o stare funcţională 
sunt necesare ample lucrări de reabilitare. În acest sens s-a solicitat obţinerea unor puncte de vedere 
tehnice de specialitate privind stabilirea unor costuri estimative ale acestor lucrări. În urma acestor 



 

 

verificări tehnice s-a constatat că suma necesară lucrărilor de reabilitare depăşeşte cu mult preţul de 
achiziţie aceasta fiind de aproape 2 (două) ori mai mare, motiv pentru care ,  Partidul Social Democrat, 
Organizaţia Judeţeană Dolj, se află în imposibilitatea executării acestor lucrări . 

În analizarea celor precizate de cumpărător s-a stabilit că imobilul situat în Municipiul Craiova, 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 12, este încadrat în categoria IIB, monument de arhitectură de interes local 
cod LMIDJ-II-m-B-08028, iar în conformitate cu legislaţia privind executarea lucrărilor de construcţii, 
în vigoare la această dată, orice intervenţie asupra acestui imobil nu poate fi făcută fără avizul 
Ministerului Culturii, neputând fi aduse nici un fel de modificări asupra structurii şi arhitecturii acestuia. 
Mai mult, de-alungul timpului acest imobil s-a aflat în posesia unor persoane juridice care au executat 
lucrări de reparaţii, însă aceste lucrări au fost făcute fără respectarea legislaţiei în vigoare, lucrări prin 
care nu s-a făcut decât să se ascundă deficienţele structurii de rezistenţă ale clădirii. 

Însumând toate aceste aspecte precizate, rezultă fără putinţă de tăgadă că motivele invocate de 
către cumpărător sunt întemeiate, orice lucrare de intervenţie asupra clădirii generând o cheltuială cu 
mult mai mare decât preţul de achiziţie. Motivul principal care conduce la aceste cheltuieli fiind 
existenţa unor vicii ascunse la structura de rezistenţă a imobilului, vicii care la data derulării procedurii 
de vânzare a acestui imobil nu au păutut fi constatate de nici una dintre părţile semnatare ale 
contractului de vânzare – cumpărare şi nici măcar de evaluatorul care a stabilit preţul de piaţă al acestui 
imobil. 

Considerăm aşadar că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1549 – 1554 şi art. 1635 Noul 
Cod Civil, cauze în temeiul cărora poate opera rezoluţiunea conreactului de vânzare – cumpărare nr. 
3747 din 11 ianuarie 2017cu efectele repunerii părţilor în situaţia anterioară. 
       Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietate privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, 
destinate sediilor partidelor politice, Hotărârii Guvernului nr.927/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003, Hotărârii Guvernului nr.674/2013 art.12.1 alin 1 lit.a si b, 
alin.2 si alin.3, Legii nr.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice si Legii 
nr.7/1996, republicată, privind cadastrul si publicitatea imobiliară , art.1549 – art.1554, art 1635 din 
Noul Cod Civil şi  în temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.123, art.61 
alin.2 si art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 
   1. Rezoluţiune contractului de vânzare - cumpărare  nr. 3747 din 11 ianuarie 2017, încheiat intre   
Municipiul Craiova şi  Partidul Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Dolj având ca obiect  imobilul 
situat în str. M. Kogălniceanu, nr. 12, imobil care face parte din categoria IIB, monument de arhitectură 
de interes local, cod LMIDJ-II-m-B-08028, precum şi  terenul curte (terasa) în suprafaţă de 124mp, cu 
repunerea părţilor în situaţia anterioară. 
  2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenţia de rezoluţiune a  contractului 
de vânzare - cumpărare  nr. 3747 din 11 ianuarie 2017 prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 
  3.Încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 106/2015,nr.421/2015 şi 
nr.340/2015. 
 
        Director executiv,                                                                                       Şef Serviciu,                                                                            

Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Cons.jur. Voicinovschi  Madlen Anca                                                 
 
 
       

                                                                                                                                                  
           Întocmit, 
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