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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                PROIECT 
                                  
     

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurării 

activității comerciale a Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu” 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. 
         Având în vedere raportul nr.161534/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității 
comerciale a Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, în suprafaţă de 673 mp., situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, până la data de 31.12.2037, către 
S.C. COREAL S.A. a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea 
desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Castelul Fermecat”. 

  Art.3.  Preţul de pornire a negocierii redevenței va fi stabilit prin  raport de evaluare care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de negociere, 
contravaloarea folosinţei terenului, stabilită potrivit Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.603/2013 şi 809/2013.  
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  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de 
concesiune la O.C.P.I. Dolj şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară 
prevăzută de lege. 

  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C.COREAL 
S.A. 

  Art.7. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova şi S.C.COREAL S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR,       AVIZAT, 
            PRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

 

        PT. SECRETAR, 
         Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 161534 / 15.11.2017 
                                                                                                SE APROBĂ, 
                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                Mihail Genoiu 

 
 

RAPORT 
 

 Prin adresele nr. 149237/2017 şi nr. 161393/2017, COREAL SA Craiova, cu 
sediul în Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 16A, solicită concesionarea terenului în 
suprafaţă de 673mp, aferent restaurantului „Castelul Fermecat” din Parcul „Nicolae 
Romanescu”.  
 Această solicitarea este justificată de COREAL SA Craiova, în conformitate cu 
prevederile art. 130 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. 
 Prevederile art. 130 din HG nr. 577/2002 sunt „Terenurile care alcătuiesc 
domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, 
printr-un contract de concesiune, societăţilor comerciale privatizate sau care vor fi 
privatizate, care deţin astfel de terenuri şi dacă acestea sunt strict necesare în vederea 
realizării obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu 
de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de publicitate, prin negociere 
directă între concedent şi concesionar.”    
 Societatea comercială pe acţiuni „Coreal” SA Craiova are codul unic de 
înregistrare 2313853/28.11.1992 şi numărul de ordine în Registrul comerţului 
J16/116/07.03.1992, s-a înfinţat şi a preluat activul şi pasivul Întreprinderii Comerciale 
de Stat pentru Alimentaţie Publică Craiova conform Deciziei nr. 147/26.10.1990 a 
Prefecturii Judeţului Craiova. 
 Contractul de Vânzare Cumpărare de acţiuni nr. 81816108/09.04.1999, încheiat 
conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile privatizării societăţilor coreciale 
cu capital de stat, între Fondul Proprietăţii de Stat – Direcţia Teritorială Dolj şi 
Asociaţia Salariaţilor CORIS din cadrul S.C. COREAL SA, a stabilit toate datele 
contractuale, iar la pct. 7.6.1. se arată faptul că vânzătorul (FPS – direcţia Judeţeană 
Dolj) atestă că societatea (SC COREAL SA) nu deţine dreptul de proprietate asupra 
terenurilor, dar societatea poate solicita emiterea certificatului de atestare a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor  prevăzută de HG nr. 834/1991. SC COREAL SA nu 
a anexat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.  



În cazul de faţă nu se putea emite un drept de proprietate pe terenul aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat” din incinta Parcului „Nicolae Romanescu”, 
deoarece aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, Parcul Nicolae 
Romanescu fiind donat Municipiului Craiova, de fostul Primar al Craiovei (Nicolae 
Romanescu), cu prevederea expresă că acesta nu poate fi înstrăinat.  
 Restaurantul Castelul Fermecat este proprietatea S.C. Coreal S.A. ca bun aflat 
în patrimoniul acestuia din anul 1990, când au fost preluate de la Întreprinderea 
Comercială de Stat pentru Alimentaţie Publică Craiova, iar prin contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 81816108/09.04.1999, Restaurantul Castelul 
Fermecat a devenit proprietate exclusivă al S.C. Coreal S.A. (este prevăzut la poz. 1 
din tabelul Clădirilor Principale-formularul F3). 
 În acest tabel se arată că vechimea restaurantului era de 99 ani în anul 1999. 

Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 149237/2017 
şi nr. 161393/2017, Coreal S.A. Craiova solicită concesionarea suprafeţei de 673 mp 
aferentă spaţiului comercial Restaurant „Castelul Fermecat”, pe o perioadă de 49 ani, 
teren aflat în incinta Parcului „Nicolae Romanescu”. 

Terenul din incinta Parcului „Nicolae Romanescu” aparţine domeniului public 
a municipiului Craiova, este identificat la poziţia nr. 33 din anexa nr. 2 la H.G. 
nr.141/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj. Acest teren în suprafaţă de 895890mp este 
înscris în cartea funciară nr. 214399 Craiova cu numărul cadastral 214399. 

Restaurantul „Castelul Fermecat” este destinat pentru desfăşurarea activităţilor 
comerciale de alimentaţie publică, are o vechime considerabilă, iar interesul 
autorităţii este de a colecta venituri din concesiune şi de a încuraja desfăşurarea 
activităţilor comerciale, astfel că este justificat să se încaseze de la S.C. Coreal S.A., 
proprietarul acestei construcţii, contravaloarea folosinţei terenului aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, cu titlu de redevenţă, şi totodată să se obţină 
venituri de la comerciant, prin emiterea de autorizaţiile legale necesare desfăşurării 
activităţilor comerciale.   

Terenul în suprafaţă de 108mp, pe care este amplasată construcţia 
Restaurantului Castelul Fermecat în suprafaţă de 108 mp, a fost aprobat spre 
concesionare, prin negociere directă, pe o perioadă de 3 ani, către COREAL SA,  prin 
HCL nr. 603/31.10.2013. 

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 603/31.10.2013, în 
data de 15.03.2016 s-a întrunit comisia de negociere a preţului redevenţei pentru 
terenul în suprafaţă de 108mp, prevăzut la art. 2 din acest HCL, fiind încheiat 
Procesul-Verbal nr. 48286/2016 prin care s-a consemnat faptul că din partea 
COREAL SA au fost prezenţi reprezentanţii Siclitaru Robert Antony Tiberius şi 
Mirea Mădălin Petrişoş, care au precizat punctul de vedere al acestei societăţii. S-a 
precizat de către aceştia că nu pot să treacă la negocierea directă ca urmare a faptului 
că perioada de 3 ani de concesionare este o perioadă prea scurtă în raport cu scopul 
activităţii ce se desfăşoară şi faptul că sunt necesare modificări majore la construcţiile 



restaurantului, datorită vechimii mari a acestora, iar modernizările presupun alocarea 
unor fonduri substanţiale, care nu pot fi amortizate în teremen de 3 ani. Ca atare au 
propus ca perioada de concesionare să fie de 49 ani. 

Până în acest moment prevederile HCL nr. 603/2013 nu au fost duse la 
îndeplinire, fiind necesar ca autoritatea publică locală să hotărască dacă este cazul să 
se mărească perioada de concesionare.   

De asemenea mai arătăm că societatea amintită precizează că activitatea 
comercială se desfăşoară pe suprafaţa de 673mp, astfel încât conform prevederilor 
art. 130 din HG nr. 577/2002 terenul strict necesar în vederea realizării obiectului de 
activitate al COREAL SA se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, 
societăţii comerciale privatizate fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet 
de sarcini şi fără nici o formă de publicitate, prin negociere directă între concedent şi 
concesionar. 

Prin adresa nr. 149237/2017, COREAL SA precizează că îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de art. 130 din HG nr. 577/2002 şi mai arată, pe de altă parte, că 
autoritatea publică locală a aprobat prin HCL nr.439/2015, concesionarea terenului în 
suprafaţă de 2166mp, prin negociere directă, pe o perioadă de 20 ani, către 
COREALIS SA, proprietară a Restaurantului „Debarcader” situat tot în Parcul 
„Nicolae Romanescu”. 

Prin cererile menţionate mai sus, COREAL SA solicită concesionarea pe o 
perioadă de 49 ani, arătând faptul că datorită unei vechimi mari a construcţiei sunt 
necesare lucrări ample de modernizare a acestui imobil, lucrări ce nu se pot amortiza 
într-un termen atât de scurt (3 ani) , iar prevederile art. 132 din HG nr. 577/2002 sunt: 
“Contractul de concesiune se încheie pe o durată maximă de 49 de ani, cu clauza 
prelungirii de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni, dacă la data expirării primei 
durate a concesiunii societatea comercială concesionară continuă să exploateze 
terenul concesionat pentru realizarea obiectului său de activitate.” 

Terenul necesar desfăşurării activităţii Restaurantului Castelul Fermecat, este 
în suprafaţă de 673mp, iar acest teren este situat în incinta Parcului Nicolar 
Romanescu, parc ce este în administrarea RAADPFL Craiova conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 80/2006. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 130 şi art. 132 din 
HG nr. 577/2002 şi în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu alin. (5) lit. a, art. 61 
alin (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 
completăriel ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
1) Încetarea dreptului de administrare al R.A.A.D.P.F.L. Craiova a terenului aferent 
Restaurantului Castelul Fermecat, în suprafaţă de 673mp, situat în Parcul Nicolae 
Romanescu, şi preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, în vederea încheierii contractului de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Coreal S.A., terenul fiind identificat în Anexa la 
prezentul raport. 
 



2) Aprobarea concesionării prin negociere directă, până la data de 31.12.2037, către 
S.C. COREAL S.A., în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului 
Castelul Fermecat, a terenului în suprafaţă de 673mp situat în Parcul Nicolae 
Romanescu, teren identificat în anexa la prezentul raport. 
3) Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi însuşit 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
4) S.C. Coreal S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de negociere, 
contravaloarea folosinţei terenului, stabilita conform Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 603/2013 si 809/2013. 
5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual 
de concesiune a terenului prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să desemneze 
comisia de negociere a preţului concesiunii (redevenţa) terenului, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de concesiune 
la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 
6) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către S.C. 
COREAL S.A. 
7) Modificarea HCL nr. 80/2006, prin diminuarea cu 673mp a terenului administrat 
de către RAADPFL Craiova în Parcul “Nicolae Romanescu”. 
 

          DIRECTOR EXECUTIV,                              Şef Serviciu,                                                                     
            Ionuţ Cristian Gâlea                               Voicinovschi Madlen Anca                                                  
                                                                     
 
                                                                                    Întocmit,  
                                                                            cons. Stelian Marta 

 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Alexandra Bianca Beldea 
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