
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 
 

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

al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str.Nicolae Iorga, bl.21-43 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinarã din data 
de 08.10.2015; 
         Având în vedere raportul nr.138498/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a spaţiului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str.Nicolae Iorga, 
bl.21-43;  
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2015 
referitoare la vânzarea, către Partidul Naţional  Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Rovine, str.Nicolae 
Iorga, bl.21-43; 

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 
vânzare a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 326 mp., situat în cartier Rovine, str.Nicolae Iorga, bl.21-43, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea de 
699.200 lei, fără TVA. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Partidul Naţional Liberal-Filiala 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. 138498/17.09.2015       

                                                                       Se aprobă,  
                                                                  PRIMAR,                                                                                     
                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

RAPORT, 
 

   Prin hotărârea nr. 108/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat . 
Vânzarea către Partidul Naţional Liberal –filiala Dolj  a spaţiului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 326 mp, situat  în cartier  Rovine str. Nicolae Iorga 
bl.21-43.           
 În inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova aprobat prin HCL nr.522/2007 
figurează ,,Spaţiu Rovine bl.21-43,, în sup de 363,93 mp, identificat la poziţia nr.426 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 309.  

Conform celor menţionate la art. 2 din HCL nr.106/2015  preţul de vânzare a bunurilor 
aprobate pentru a fi vândute, trebuie stabilit pe baza unui raport de evaluare aprobat de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

În acest sens, având în vedere Contractul de Servicii nr. 112196/29.07.2015 privind 
prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, a fost emisă către SC Rova 
Partners SRL de către Direcţia Patrimoniu, comanda nr. 114619 /2015, prin care se solicită 
evaluarea  spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 326 
mp, situat  în cartier  Rovine str. Nicolae Iorga bl.21-43, pentru ducerea la îndeplinire a HCL 
nr.108/2015.    

 Ca răspuns solicitării noastre SC Rova Partners SRL a întocmit  raportul de evaluare 
pentru stabilirea valorii de piaţă a spaţiului în suprafaţă de 326mp, situat în Craiova, 
Cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43,  întocmit strict în scopul utilizării acestui raport 
pentru vânzarea spaţiului. 

În opinia evaluatorului, valoarea de piaţă estimată a bunului este de 699.200 lei fără 
TVA echivalent a 158.500 euro, calculat la o rată de schimb de 4.4114 lei pentru un euro, 
curs stabilit la data de  11.08.2015, dată la care a fost făcută efectiv inspectarea şi evaluarea 
imobilului, conform celor menţionate în cuprinsul raportului. 
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.108/2015 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 realizat de către SC Rova Partners SRL 
având ca obiect  stabilirea preţului de vanzare a spaţiului în suprafaţă de 
326mp, situat în Craiova, Cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova la valoarea de 699.200 lei, fără TVA , 
prevăzut  în   anexa  la prezentul  raport.  

         
                    Director executiv,                                                                Serviciul Patrimoniu,              

          Cons. Jur. Ionuţ Cristian Gâlea                                                             Silvia Nănău            
 
 
 
                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                             Exp. Madlen Chiriac 
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