
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului aparţinând domeniului privat 

al municipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinarã din data 
de 08.10.2015; 
         Având în vedere raportul nr.147289/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a spaţiului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13;  
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2015 
referitoare la vânzarea, către Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României-
Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al muncipiului 
Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.3, art.123, 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
de vânzare a spaţiului spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 144,44 mp., situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea de 
309.975 lei, fără TVA. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României-Organizaţia 
Judeţeană UNPR Dolj 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. 147289/05.10.2015       

                                                                       Se aprobă,  
                                                                  PRIMAR,                                                                                     
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

RAPORT, 
 
 

 
   Prin hotărârea nr. 107/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat . 

vânzarea către Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României  Organizaţia 
Judeţeană UNPR-Dolj  a spaţiului  aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova în 
suprafaţă de 144,44 mp situat în str. Mihail Kogălniceanu nr.13. 

       
 În inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova aprobat prin HCL nr.522/2007 
figurează ,,Spaţiu Mihail Kogalniceanu nr.13- 396.33mp,, identificat la poziţia nr.411 anexa 
2A din actul normativ mai sus menţionat. Spaţiul se află în administrarea RAADPFL Craiova 
în conformitate cu HCL nr.282/2008 anexa A poziţia 297. 
  

În acest sens, având în vedere Contractul de Servicii nr. 112196/29.07.2015 
privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile  asumate în contract, a fost întocmit  de către SC Rova 
Partners SRL raportul de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului /spaţiu 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova , în suprafaţă de 144.44mp, situat str. 
Mihail Kogălniceanu nr.13.  În opinia evaluatorului, valoarea de piaţă estimată a bunului este de 
309.975 lei fără TVA echivalent a 70.200 euro, calculat la o rată de schimb de 4.4156 lei pentru un 
euro stabilit la data de  12.08.2015, dată la care a fost făcută efectiv inspectarea şi evaluarea 
imobilului. 

 
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.107/2015 în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 
(2) lit. c coroborat cu alin (5) lit. b, art. 61 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) , (3) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem  
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

-însuşirea  raportului  de evaluare prevăzut în anexă, realizat de către SC Rova Partners 
SRL având ca obiect stabilirea preţului de vanzare la valoarea de 309.975 lei fără TVA a spaţiului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova în suprafaţă de 144.44 mp, situat str. 
Mihail Kogălniceanu nr.13 . 

 
 

         
                    Director executiv,                                                                              
          Cons. Jur. Ionuţ Cristian Gâlea                                                 Serviciul Patrimoniu,                 
                                                                                                                     Silvia Nănău 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Întocmit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                   Exp. Madlen Chiriac 
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