
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                                                              PROIECT 

 
 
 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului 

privat al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului Sportiv “Stadion Ion 
Oblemenco”, str. Râului, fără număr 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
26.09.2013; 
         Având în vedere raportul nr.136429/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului Sportiv “Stadion 
Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr;  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.558/2009 
referitoare la achiziţionarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Râului, fără 
număr; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, 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 însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea preţului de achiziţie a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cadrul Complexului 
Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr, în suprafaţă de 648 
mp., în sumă de 529.800 lei fără T.V.A., prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

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



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.136455/ 16. 09. 2013      

                                                                                  Se aprobă,
                                                                       PRIMAR,                                                                                
                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

RAPORT, 
 
 Prin Hotărârea nr. 302/20.12.2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  achiziţionarea 
terenului în suprafaţă de 245mp, cu destinaţia de drum public, situat în Craiova, str. Potelu, nr. 106, cu nr. 
cadastral 10708/1, înscris în cartea funciară nr. 203726 UAT Craiova, identificat conform anexei la această 
hotărâre. 

Având în vedere Contractul de achiziţie publică nr. 83401/31.05.2013 încheiat între Municipiul Craiova 
şi S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L. privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, autoritatea 
publică locală a solicitat efectuarea raportului de evaluare a terenului descris mai sus, în conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile   asumate prin  contract.     

Prin  Raportul de Evaluare  întocmit de Gasparini Claudia  –  evaluator în cadrul S.C. A.M.T. SERVICE 
S.R.L, a fost estimată valoarea de piaţă a terenului, fără TVA.  

La Capitolul  3. din raportul de evaluare este precizată valoarea terenului, determinarea fiind efectuată 
prin Metoda Capitalizării Venitului şi Metoda Comparaţiei Directe, precizându-se că au fost avute în vedere 
caracteristicile acestui imobil, amplasamentul acestuia. 

Prin cele două metode utilizate au fost obţinute următoarele valori: 
-metoda comparaţiei directe - valoarea de piaţă estimată de 53.700 lei, fără TVA, (12.000Euro, fără 

TVA); 
-metoda capitalizării veniturilor - valoarea de piaţă estimată de 95.264 lei, fără TVA, (21.300Euro, fără 

TVA). 
În opinia evaluatorului valoarea de piaţă obţinută prin metoda comparaţiei directe (53.700 lei, fără TVA, 

este cea mai probabilă şi din considerentul că datele comparative existente pe piaţă au influenţă mai mare în 
intenţiile de cumpărare. 
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr. 302/20.12.2012 ce se referă la achiziţionarea terenului în 
suprafaţă de 245mp, cu destinaţia de drum public, situat în Craiova, str. Potelu, nr. 106, cu nr. cadastral 10708/1, 
înscris în cartea funciară nr. 203726 UAT Craiova, şi în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) lit. c 
coroborat cu alin (5) lit. b, art. 61 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) , (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem  spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

− însuşirea  raportului  de evaluare realizat de către S.C. AMT Service S.R.L., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 245mp, cu destinaţia de drum public, situat în Craiova, str. Potelu, nr. 
106, cu nr. cadastral 10708/1, înscris în cartea funciară nr. 203726 UAT Craiova, prevăzut  în   
anexa  la  prezentul  raport, iar valoarea de pornire a negocierii directe pentru stabilirea 
preţului de achiziţie a terenului fiind de 53.700 lei, fără TVA.  

         
 Director executiv,                                                                                                      Şef Serviciu, 
     Ionuţ Gâlea                                                                                                           Daniela Radu 
 
                                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                                              cons. Stelian Marta 
                                                                                                              
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea  
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