
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
 

                 HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind vânzarea, prin negociere direcă, a unui teren aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.55 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013; 

   Având în vedere raportul nr.89753/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.55; 

    În conformitate cu prevederile 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, 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 modificarea obiectului contractului de concesiune nr.267/2005, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Niela Com S.R.L, prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bd. Oltenia, nr.55, de la 
230,50 mp., la 259 mp. 

  Art.2.În termen de 60 de zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune, S.C.Niela Com S.R.L.are următoarele obligaţii: 

            a) să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 28,50 mp., la 
nivelul redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 

             b) să intabuleze în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 259 mp., precum 
şi clădirea edificată pe această suprafaţă, situată în bd.Oltenia, nr.55, pe cheltuiala 
concesionarului. 

  Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Niela Com S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
259 mp., situat în bld. Oltenia, nr.55, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.3 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

     



    Art.5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. Niela Com S.R.L. 

  Art.6.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului identificat la 
art.3 din prezenta hotărâre, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului 
public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.286/2005 şi nr.467/2009.  

  Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
şi S.C.Niela Com S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   



Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 89753/12.06.2013 
                                                Se aprobă, 

          Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 

 

    Raport 
 

Prin adresa nr. 48495/25.03.20013, doamna Burada Daniela Doina în calitate de 
administrator al SC NIELA COM S.R.L. solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 
259  mp, situat în Craiova, b-dul Oltenia, nr. 55,  teren pe care este situată o 
construcţie definitivă S+P+2. 
 Pentru această construcţie au fost eliberate autorizaţiile de construire nr. 
267/14.04.2000 şi nr. 1732/09.10.2006. 
Autorizaţia de construire nr. 267/14.04.2000 a fost eliberată ca urmare a cererii 
adresate de S.C. COREAL S.A. pentru S.C. NIELA COM S.R.L. având în vedere că 
S.C.NIELA COM S.R.L. a cumpărat activul „Terasă acoperită a restaurantului 
Panduri” situat în Craiova, Cartier Craioviţa Nouă, prin contractul de vânzare-
cumpărare nr. 1900/25.07.1997 autentificat la BNP Gheorghe Ciovică. Pentru această 
construcţie a fost eliberat şi certificatul de urbanism nr. 672/19.04.1999, în care se 
precizează regimul juridic al terenului ca fiind teren intravilan proprietate de stat în 
folosinţa S.C. Coreal S.A. 
Pentru acest activ S.C. COREAL S.A. a iniţiat demersurile necesare realizării de către 
Societatea Proiect Craiova S.A. a proiectului nr. 6730/august 1996 „Documentaţie 
Topo pentru obţinerea certificatului de proprietate”, cu denumirea „Berăria Panduri”. 
Construcţia şi terenul aferent au fost intabulate conform documentaţie cadastrale nr. 
7193/10.04.2001, fiind înregistrate în cartea funciară nr. 18470 astfel: 
- construcţia fiind proprietatea S.C. NIELA COM S.R.L. cu nr. cadastral provizoriu 
nr. 10058, având suprafaţa construită de 159mp, 
- terenul în suprafaţă de 159mp, fiind proprietatea Municipiului Craiova cu nr. 
cadastral provizoriu 10057. 
Terenul a fost inventariat în domeniul privat al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 
55/iulie 2008, fiind identificat la poz. 9 din Anexa 2, cu suprafaţa de 158,65mp. 
Ulterior această construcţie a fost extinsă în baza certificatului de urbanism nr. 
2679/17.09.2005 şi a autorizaţiei de construire nr. 1732/09.10.2006 ce au fost emise 
de Primăria Municipiului Craiova. 
Această construcţie a fost finalizată fiind încheiate procesele verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 7748/24.08.2007 şi nr. 166365/12.11.2008. 



 Prin HCL nr. 286/30.06.2005 şi nr. 309/28.07.2005 s-a aprobat concesionarea 
către S.C. NIELA COM S.R.L. a terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, situat în Craiova, bulevardul Oltenia, nr. 55, în suprafaţă de 110mp, pe o 
perioada de 49 de ani, în vederea extinderii construcţiei existente. Ca urmare a fost 
încheiat contractul de concesiune nr. 267/01.09.2005. 

 Prin HCL nr. 467/29.10.2009 s-a aprobat modificarea contractului de concesiune, 
în sensul majorării suprafeţei de teren concesionate, pe care s-a edificat extinderea 
construcţie autorizate, S.C. NIELA COM SRL, terenul fiind identificat la poz. 16 din 
anexa la acestă hotărâre. Drept urmare s-a încheiat actul adiţional nr. 1/2010 la 
contractul de concesiune nr. 267/2005, fiind modificat obiectul contractului de 
concesiune în sensul majorării suprafeţei de teren care aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, situat în Craiova, bulevardul Oltenia, nr. 55, cu 120,50mp, 
respectiv de la 110mp la 230,50mp, teren ocupat de construcţia aflată în proprietatea 
S.C. NIELA COM S.R.L. 

 Ca urmare a cererii nr. 48495/25.03.20013 s-a realizat o ridicare topo a terenului 
ocupat de această construcţie de către Chircea Ştefan Constantin, ce deţine autorizarea 
ANCPI seria DJ nr. 203. Această ridicare Topo este prezentată în Anexa la prezentul 
raport. 

 Pe planul de amplasament şi delimitare, semnat şi ştampilat de specialistul topo, 
imobilul „Teren intravilan” pe care este situată construcţia deţinută de S.C. NIELA 
COM S.R.L. în Craiova, bulevardul Oltenia, nr. 55, constatăm că acest teren are o 
suprafaţă măsurată de 259mp, în sistemul de proiecţie stereo 1970. Astfel ca urmare a 
realizării acestei ridicări topo cu aparatura de specialitate, în comparaţie cu măsurătorile 
efectuate cu ruleta a rezultat o diferenţă de 28,50mp. 

 În urma celor prezentate mai sus este necesară: 
- Modificarea poz. 16 din anexa la H.C.L. nr. 467/29.10.2009 „teren situat în 

Craioviţa Nouă, bdul Oltenia, nr. 55, cinematograf” prin majorarea acestui teren cu 
28,50mp, respectiv de la 230,50mp la 259mp; 

- Modificarea art. 1, alin. (1) şi (3) la contractul de concesiune nr. 267/2005, 
printr-un nou act adiţional care să prevadă că obiectul contractului de concesiune se 
majorează terenul ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în 
Craiova, bulevardul Oltenia, nr. 55, cu 28,50mp, respectiv de la 230,50mp la 259mp, 
teren ocupat de construcţia aflată în proprietatea S.C. NIELA COM S.R.L. 

Faţă de cele prezentate, potrivit art. 10, art. 36 alin.2 lit. c) coroborat cu alin. 5 lit. 
b, art. 45 alin. 3, art. 61 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b şi art. 123 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

1) Modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 267/2005, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NIELA COM S.R.L., prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bdul. Oltenia, nr. 55, de la 
230,50mp la 259mp, ce este identificat în Anexa la Prezentul raport. 

2) În termende 60 zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune, S.C. NIELA COM S.R.L. are următoarele obligaţii: 
a) Să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 28,50mp, la 

nivelul redevenţei calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 



b) Să intabuleze în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 259mp, 
precum şi clădirea edificată pe acestă suprafaţă, situată în bdul. Oltenia, nr. 
55, pe cheltuiala concesionarului. 

3) Aprobarea vânzării, prin negociere direcă, către S.C. NIELA COM S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniuluzi privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 259mp, situat în bdul. Oltenia, nr. 55, identificat în Anexa la prezentul 
raport. 

4) Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la punctul 3 din 
prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care vor fi supuse 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

5) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C. NIELA COM S.R.L. 

6) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la punctul 1 din 
prezentul raport, să desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a 
terenului identificat la punctul 3 din prezentul raport, să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-
cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 
încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

7) Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 286/2005 şi nr. 467/2009.    

 
    

      Director Executiv,                                                                       Întocmit,                                                                      

     ADRIANA CÎMPEANU                                       CONS. STELIAN MARTA 
 

 
 
                                                         Avizat pentru legalitate, 
        cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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