
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului 
privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

   Având în vedere raportul nr.108350/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat 
al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A; 

    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 Şişu Marius Daniel, prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în  cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, 
nr.7A, de la 103,40 mp., la 114 mp., identificată în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2.În termen de 60 de zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune,  Şişu Marius Daniel are următoarele obligaţii: 

a) să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 10,60 mp., la 
nivelul redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani, cu 
majorări şi penalităţi; 

b) să întreprindă demersurile necesare dezmembrării terenului în suprafaţă de 
1033 mp., intabulat pe numele Municpiului Craiova, în Cartea Funciară 
nr.32993, având număr cadatral 16336, în două loturi: 
- lotul 1, în suprafaţă totală de 114 mp., ocupată de construcţiile proprietatea 

dlui.Şişu Marius Daniel; 
- lotul 2, în suprafaţă de 919 mp.,  

identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
cheltuiala concesionarului. 

  Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Şişu Marius Daniel, a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 114 mp., 



situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A, 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  
Şişu Marius Daniel. 

  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 Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/31.01.2008, nr.223/24.04.2008 şi 
nr.45/31.07.2008.  

  Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ şi  Şişu Marius Daniel vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu     
Serviciul  Patrimoniu 
Nr. 108350/ 17.07.2013 
 
 
                                                                                         SE APROBĂ,     
                                                                   PRIMAR   

                                                                           Lia Olguţa Vasilescu  
 
    

RAPORT 
 
 

 Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 76889/2013 şi 
nr. 97239/2013 domnul Şişu Marius Daniel solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 
103,4mp, situat în Craiova, cartier Valea Roşie, str. I.D. Sârbu, nr.7A, pe care este 
amplasată o construcţie ce este proprietatea sa. 

 Terenul în suprafaţă de 103,4mp face obiectul contractului de concesiune nr. 
295/15.04.2008 ce s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şişu 
Marius Daniel conform act adiţional nr. 1/01.08.2008 la contractul de concesiune nr. 
295/15.04.2008. 

 Terenul în suprafaţă de 103,4mp face parte din terenul în suprafaţă de 1033mp 
înscris în cartea funciară nr. 32993 UAT Craiova, cu nr. cadastral 16336 situat în 
Craiova, cart. Eroilor, str. I.D. Sîrbu, nr. 7A(fost cart. Valea Roşie) ce este în 
proprietatea Municipiului Craiova – domeniu privat, conform încheierii O.C.P.I. Dolj nr. 
26065/15.09.2011. 

 Terenul în suprafaţă de 1033mp este inventariat în domeniul privat al Municipiului 
Craiova, cu nr.  de inventar 41000484 şi identificat la poziţia 7 din Anexa 7 la H.C.L. nr. 
223/2008. 

 Terenul în suprafaţă de 1033mp este ocupat de construcţia “Complex Comercial 
Vechi, cartier Valea Roşie”, iar în incinta acestui complex comercial este situată 
construcţia aflată în proprietatea domnului Şişu Marius Daniel. Această construcţie a 
fost dobândită de domnul Şişu Marius Daniel prin cumpărare de la domnul Scăiceanu 
Marian Gabriel, conform contract de vânzare-cumpărare nr. 1221/23.04.2008 autentificat 
la BNP Sandu Cosmin. Domnul Scăiceanu Marian Gabriel a dobândit această construcţie 
– Spaţiu Comercial în suprafaţă de 103,4mp situat în incinta comp. Valea Roşie, de la 
S.C. PAN GROUP S.A. conform facturii seria DJXKX nr. 3017217, achitată de 
Scăiceanu Marian Gabriel cu chitanţa seria DJ VOW nr. 1109010 din 09.06.2005. 

 Construcţia-proprietatea lui Şişu Marius Daniel este intabulată în cartea funciară 
nr. 54044 UAT Craiova, conform incheierii ANCPI-Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, fiind compusă din: 

 - clădirea principală în suprafaţă construită de 105mp, având nr. cadastral 16336/3 
şi  

 - clădirea-Wc în suprafaţă construită de 9mp, având nr. cadastral 16336/4. 



 Cele două clădiri au o suprafaţă totală construită în suprafaţă de 114mp, şi ca atare 
trebuie să se modifice contractul de concesiune nr. 295/15.04.2008, în sensul majorării 
obiectului contractului de la 103,4mp la 114mp. 

 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 domnul Şişu Marius Daniel, prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în Craiova, Cartier Eroilor, 
str. I.D. Sîrbu, nr. 7A, de la 103,40mp la 114mp, ce este identificat în Anexa la 
Prezentul raport. 

2) În termen de 60 zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune, domnul Şişu Marius Daniel are următoarele 
obligaţii: 
a) Să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 10,60mp, la 

nivelul redevenţei calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani, 
cu majorări şi penalităţi; 

b) Să întreprindă demersurile necesare dezmembrării terenului în suprafaţă de 
1033mp, intabulat pe numele Municipiului Craiova, în cartea funciară nr. 
32993, cu nr. cadastral 16336, adică să se dezmembreze terenul în suprafaţă 
de 1033mp în două loturi, lotul 1 în suprafaţă totală de 114mp ocupată de 
construcţiile proprietatea domnului Şişu Marius Daniel şi lotul 2 în 
suprafaţă de 919mp, conform Anexei la prezentul raport, pe cheltuiala 
concesionarului. 

3) Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către domnul Şişu Marius Daniel, a 
terenului care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 114mp, situat în Craiova, Cartier Eroilor, str. I.D. Sîrbu, nr. 7A, 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 domnul Şişu Marius Daniel. 

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. 16/2008 şi nr. 223/2008.   



     
   
  
Director Executiv,                                                                           Şef Serviciu,       
    Ionuţ Gâlea                                                                            
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                    cons. Stelian Marta 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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