
      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 b-dul Ştirbei Vodă, nr.17 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

   Având în vedere raportul nr.136427/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat 
al muncipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară şi Titlul IX Diferite Contracte Speciale, Capitolul I, art.1650-
1740 din Codul Civil; 

  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 vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L., a 

terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
26 mp., situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se obligă S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. să intabuleze  în cartea funciară, pe 
numele Municipiului Craiova, terenul de 26 mp., pe cheltuiala sa şi să suporte 
cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, 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.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi  S.C. ZEMLAZ IMPEX 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.  136427/ 16. 09.2013 
 
 
                                                 Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 

Raport 
 

Prin adresa nr. 95772/12.06.2013, doamna Lazăr Leana în calitate de administrator al S.C. 
ZEMLAZ IMPEX S.R.L. solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 26 mp, situat în 
Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr. 17,  teren pe care este situată o construcţie definitivă (spaţiu 
alimentaţie publică) – Restaurant Stadion, situat în complexul comercial „CIUPERCA” nivel 
de înălţime subsol + parter + etaj, în suprafaţă totală construită de 567,90 mp, având număr 
cadastral provizoriu 9163. 

Construcţia(spaţiu alimentaţie publică) – Restaurant Stadion a fost dobândită prin actul de 
vânzare – cumpărare autentificat cu nr. 1392/14.08.2001 la BNP Doina Făurar, încheiat între 
S.C. MAGAL S.A. şi S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. 

Acest spaţiu comercial a aparţinut S.C. Magal S.A. Craiova ca urmare a reorganizării prin 
divizare a  S.C. ALIA S.A., operată la data de 31.10.1999. 

 S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. a cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat 
cu nr. 9272/15.11.2005 la BNP Tudor Marinela-Daniela, terenul aferent acestui spatiu de 
alimentaţie publică, în suprafaţă de 947,96 mp, identificat cu număr cadastral provizoriu 9572 
şi înscris în cartea funciară nr. 42792 UAT Craiova, pe care se află două încăperi cu destinaţia 
de magazii şi un grup sanitar şi terasa „Grădina de Vară”, identificată cu număr cadastral 
provizoriu 9572/1 şi înscrisă în cartea funciară nr. 14331 UAT Craiova, proprietatea 
cumpărătoarei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 955/2001 la 
BNP Ciovică Gheorghe. 

În vederea modernizării construcţiei definitive (spaţiu alimentaţie publică) – Restaurant 
Stadion, situat în complexul comercial „CIUPERCA” nivel de înălţime subsol + parter + etaj, 
S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. a solicitat atribuirea prin concesiune directă a terenului în 
suprafaţă de 26 mp, ce este situat între construcţia proprietatea sa şi terenul în suprafaţă de 
947,96 mp de asemenea în proprietatea sa. 

Pentru acest teren în suprafaţă de 26 mp s-a încheiat contractul de concesiune nr. 48T/2011, 
pe o perioadă de 49 ani. 

Terenul în suprafaţă de 26 mp este identificat prin anexa la prezentul raport. 



Acest teren este înconjurat în totalitate de proprietăţile (construcţie şi teren) deţinute de S.C. 
ZEMLAZ IMPEX S.R.L. 

Pentru modernizarea acestei construcţii a fost eliberată de Primăria Municipiului Craiova 
autorizaţia de construire nr. 241/2011 în care s-a prevăzut: „Acoperire şi închideri terase, 
refacere şi supraetajare grup sanitar parter, construire P+1E(extindere), schimbare faţade, 
modificare acoperiş şi acoperire scară acces spaţiu comercial-Restaurant Stadion.” 

Prin executarea lucrărilor prevăzute de autorizaţia de construire a Restaurantului Stadion, 
terenul de 26 mp a fost cuprins în cadrul acestei modernizări. La finalizarea lucrărilor a fost 
întocmit Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 129102/2011. 

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) Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 26 
mp, situat în B-dul Ştirbei Vodă, nr. 17, identificat în Anexa la prezentul raport; 

2) S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. are obligaţia de a intabula în cartea funciară, pe numele 
Municipiului Craiova, terenul de 26 mp, pe cheltuiala sa; 

3) Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la punctul 1 din prezentul 
raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

4) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară la O.C.P.I. Dolj, prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L; 

5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-
cumpărare şi la O.C.P.I. Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
 
Director Executiv,                                                                         Şef Serviciu, 
    Ionuţ Gâlea                                                                              Daniela Radu 

 
 
 

                                                                                                                    Întocmit, 
cons. Stelian Marta 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 121038 / 13.08.2013 
                                                Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
Raport 

 
Prin adresa nr. 90385/12.06.2013, doamna Toma Mihaela în calitate de administrator 
al S.C. STAR TRAFIC S.R.L. solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 87 mp, 
situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 66,  teren pe care este situată o construcţie 
definitivă(spaţiu comercial) – nivel de înălţime parter. 
Construcţia(spaţiu comercial) a fost dobândită prin actul de vânzare – cumpărare 
autentificat cu nr. 1892/12.03.2008 la BNP Tudor Marinela-Daniela, încheiat între 
Tudor Mircea şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L., iar domnul Tudor Mircea a cumpărat 
acest spaţiu comercial de la S.C. Magal S.A. Craiova.  
Acest spaţiu comercial a aparţinut S.C. Magal S.A. Craiova ca urmare a reorganizării 
prin divizare a  S.C. ALIA S.A.,operată la data de 31.10.1999.  
Construcţia(spaţiu comercial) este situată lângă blocurile R1-R2 din str. Calea 
Bucureşti, nr. 66, este intabulat în cartea funciară nr. 29276 UAT Craiova , cu nr. 
cadastral 2893/0/2, fiind compusă din: 2 magazine, 7 holuri, 1 atelier, 3 Wc, 1 duş, 
vestiar, laborator cofetărie, hală patiserie, 1 birou. 
Construcţia este compusă din două corpuri, conform documentaţiei de înscriere în 
cartea funciară, realizată în 2003 de către S.C. Cartotop S.A.: 

- Corpul CP1 cu nr. cadastral 2893/0/2/1 având o suprafaţă utilă de 200,10 mp, 
compusă din încăperile: 



o Nr. 1 – hol 
o Nr. 2 – magazin 
o Nr. 3 – hol 
o Nr. 4 – atelier 
o Nr. 5 – hol 
o Nr. 6 – Wc 
o Nr. 7 – hol 
o Nr. 12 – vestiar 
o Nr. 13 – laborator cofetărie 
o Nr. 14 – hol 
o Nr. 15/1 – hală patiserie 
o Nr. 18 – magazin 

- Corpul CP2 cu nr. cadastral 2893/0/2/2  având o suprafaţă utilă de 93,33 mp, 
compusă din încăperile: 

o Nr. 8 – hol 
o Nr. 9 – Wc 
o Nr. 10 – Wc 
o Nr. 11 – duş 
o Nr. 15/2 – hală patiserie 
o Nr. 16 – birou 
o Nr. 17 - hol 

S.C. STAR TRAFIC S.R.L. a cumpărat o mare parte din terenul pe care este situată 
construcţia(spaţiu comercial).  
Terenul în suprafaţă de 274mp, ocupat de construcţie(spaţiu comercial) a fost 
dobândit prin actul de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. 273/31.05.2010 la BNP 
Balaci Eugen, încheiat între S.C. ALIA S.A. şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L. 
Teren în suprafaţă de 274mp este identificat ca fiind corpul 3 din planul de 
amplasament şi delimitare a imobilului ce a făcut obiectul actului de vânzare – 
cumpărare autentificat cu nr. 273/31.05.2010 la BNP Balaci Eugen, încheiat între S.C. 
ALIA S.A. şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L., fiind delimitat conform Inventarului de 
Coordonate între punctele: 40,20,19,18,17,16,41. 
Terenul în suprafaţă de 87mp, solicitat spre cumpărare este ocupat de încăperile 1, 2, 
3, 4, 5 şi 6 din contrucţia – Corp CP1 cu nr. cadastral 2893/0/2/1. 
Suprafaţa de teren de 87 mp, ocupată de încăperile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din contrucţia – 
Corp CP1 cu nr. cadastral 2893/0/2/1, este determinată în Planul de Situaţie executat 
de S.C. TOPO ELCAD CONSULT S.R.L.  

 Terenul ocupat de aceste încăperile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din contrucţia – Corp CP1 cu 
nr. cadastral 2893/0/2/1 aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, fiind 
identificat la poz. 44 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 483/22.01.2011, având suprafaţa de 
71mp.   

 În urma celor prezentate mai sus este necesară: 
-Modificarea poz. 44 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 483/22.01.2011 „teren 

Calea Bucureşti, nr. 66(construcţie), bl. R1” prin majorarea acestui teren cu 16mp, 
respectiv de la 71mp la 87mp. 



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: 

6) Modificarea domeniului privat al Municipiului Craiova prin majorarea 
suprafeţei de teren de la 71mp la 87mp, ce este prevăzută la poz. 44 din Anexa 
nr. 1 la H.C.L. nr. 483/22.01.2011 „teren Calea Bucureşti, nr. 66(construcţie), 
bl. R1”; 

7) Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către S.C. STAR TRAFIC S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 87mp, situat în Calea Bucureşti, nr. 66, bl. R1, identificat în Anexa la 
prezentul raport; 

8) În termen de 120 zile de la adoptarea hotărârii de vânzare a acestui teren, S.C. 
STAR TRAFIC S.R.L. are obligaţia de a intabula în cartea funciară, pe numele 
Municipiului Craiova, terenul de 87mp, pe cheltuiala sa; 

9) Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la punctul 2 din 
prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

10) S.C. STAR TRAFIC S.R.L. are obligaţia de a plăti, până la organizarea 
şedinţei de negociere a preţului vânzării, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 
ani a terenului în suprafaţă de 87mp, calculată conform hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova şi legislaţiei în vigoare 

11) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară la O.C.P.I. Dolj, prevăzute de lege, vor fi 
suportate de către S.C. STAR TRAFIC S.R.L; 

12) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
de vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la O.C.P.I. Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
Director Executiv,                                                   Şef Serviciu, 
    IonuţGâlea                                                        Daniela Radu                                  

 
 

                                                                                                                    
Întocmit, 

cons. Stelian Marta 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Mădălina Decă 
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