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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
                                                                              PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL  COM S.R.L.,  
a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 

str.Brazda lui Novac, nr.66 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013. 
          Având în vedere raportul nr.75397/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL  COM S.R.L.,  a 
unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui 
Novac, nr.66; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor şi Legii nr.7/1996, 
republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, 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  concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL  COM 

S.R.L., pe o perioadă de 15 ani, a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 673,43 mp., situat în str. Brazda lui Novac, 
nr.66, aferent Restaurantului „Novaci”, anexelor (depozite+şopron), terasei 
betonate aferente restaurantului, terasei aferente cofetăriei, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Valoarea minimă a redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte pe 
baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C. COREAL  COM S.R.L vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, SECRETAR, 

     Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



User                                                                                                                                  

   
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 75397/16.05.2013                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
RAPORT 

 
     Prin adresa cu nr . 59486/11.04.2013 , înregistrată la Primăria Municipiului Craiova , S.C. 

COREAL  COM  S.R.L , cu sediul în Craiova , Bd. Dacia , Bl. M7 ,sc. B, ap.4 , reprezentată prin Iliescu 
Titus în calitate de administrator , solicită concesionarea suprafeţei de teren aferente punctului de lucru 
Restaurant „Novaci”, din Municipiul Craiova , str. Brazda lui Novac  nr. 66.  

 Restaurantul „Novaci” , anexele ( depozite + şopron) , terasa betonată aferentă restaurantului , 
terasa aferentă cofetăriei  au fost  proprietatea S.C. COREAL  S.A ca bunuri aflate în patrimoniul acestuia 
din anul 1966, când au fost preluate de la Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie publică 
Craiova, iar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2988/26 Noiembrie 2004 , acestea au  devenit 
proprietate exclusivă al S.C. COREAL  COM  S.R.L 

S.C. COREAL  COM  S.R.L a preluat de la SC Coreal SA activul cuprinzând şi construcţiile 
reprezentând Restaurantul Novaci cu suprafaţa construită de 411mp, anexele ( depozite + şopron) cu o 
suprafaţă de 68,35mp, terasa betonată aferentă restaurantului cu o suprafaţă de 183,85mp , terasa aferentă 
cofetăriei în suprafaţă de 10,23mp , toate loturile având suprafaţa totală de 673,43mp. Aceste construcţii 
sunt amplasate pe terenul proprietatea privată a a municipiului Craiova, conform H.C.L. nr. 147/2013 , la 
poziţia nr. 9 , din anexa nr. 1  şi  sunt   înscrise în cartea funciară nr. 34276 Craiova cu numărul cadastral 
7571/0/4 pe numele SC COREAL COM SRL. 

Aceste construcţii au fost edificate de către Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie 
publică Craiova sunt destinate pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în interesul publicului, au 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 COREAL 
COM SRL, proprietarul acestor construcţii, contravaloarea folosinţei terenurilor pe care sunt amplasate 
aceste construcţii, cu titlu de redevenţă, şi totodată să se obţină de către comerciant, autorizaţiile legale 
necesare desfăşurării activităţilor comerciale şi pentru intabularea construcţiilor.   

Terenul pe care sunt amplasate aceste construcţiile 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), aşa cum rezultă din 
verificările Compartimentului Banca de Date şi Avizare Documentaţii. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. b şi c coroborat cu alin.5 
alin. 2 , art.45 alin.3, art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 republicată , precum şi cu  Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, propunem promovarea unui proiect de 
hotărâre care să aibă ca obiect: 

• concesionarea prin negociere directă pe o durată de 15 ani, către SC COREAL COM SRL. a 
terenului proprietate privată a Municipiului Craiova în suprafaţă de 673,43 mp, aferent 
Restaurantul „Novaci” , anexele ( depozite + şopron) , terasa betonată aferentă 
restaurantului , terasa aferentă cofetăriei  din Craiova str. Brazda lui Novac nr. 66 conform 
anexei la prezentul raport; 

•  cuantumul minim al redevenţei de la care va porni negocierea va fi stabilit prin raport de 
evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova;  

• împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să constituie comisia de negociere a 
preţului redevenţei, să întocmească şi să semneze contractul de concesiune, precum şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
Director executiv,                                                                               Întocmit  
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Adriana Câmpeanu                                                                    insp. Cosmin Popescu 
                                                  Avizat pentru legalitate 
                                                   Cons.jur. Ionuţ Gâlea 
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