
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                                                              PROIECT 

 
 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care aparţin domeniului 
privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex 

Vechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L.  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
26.09.2013; 
         Având în vedere raportul nr.136448/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, 
Complex Vechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L.;    
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.336/2013 
referitoare la concesionarea prin negociere directă, către S.C. CAPITOL AG  S.R.L.,  a 
unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în 
str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi; 

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 redevenţei terenurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, 
nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp., aferent magazinului alimentar 
şi în suprafaţă de 14,52 mp., aferent sifonăriei, în sumă de 4 lei/mp./lună, 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.  136448/ 16. 09. 2013                                            

         
              Se aprobă,  
                                                                 PRIMAR,                                                                                     
                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

RAPORT, 
 

 
 Prin Hotărârea nr. 336/30.05.2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat  concesionarea prin negociere directă , către S.C. CAPITOL AG S.R.L., pe o 
perioadă de 15 ani, a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, 
situate în Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 
mp, aferent magazinului alimentar şi în suprafaţă de 14,52mp, aferent sifonăriei, aşa 
cum sunt identificate în Anexa 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 local a solicitat efectuarea 
raportului de evaluare a terenurilor descrise mai sus, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile   asumate prin  contract.     
     Prin  Raportul de Evaluare  întocmit de Gasparini Claudia  – expert  evaluator în 
cadrul S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L, au fost estimate valoarile de piaţă ale celor două 
terenuri, fără TVA. La Capitolul  3. din raportul de evaluare sunt precizate valoarile 
terenurilor, determinarea fiind efectuată prin Metoda Capitalizării Venitului şi Metoda 
Comparaţiei Directe, precizându-se că au fost avute în vedere caracteristicile acestor 
imobile, amplasamentele acestora. 
Prin cele două metode utilizate au fost obţinute următoarele valori: 
- pentru terenul în suprafaţă de 30,8 mp:  

-metoda comparaţiei directe - valoarea de piaţă estimată de 8.400 Euro; 
-metoda capitalizării veniturilor - valoarea de piaţă estimată de 4.900 Euro; 

- pentru terenul în suprafaţă de 14,52 mp: 
 - metoda comparaţiei directe – valoarea de piaţă estimată de 3.900 Euro; 
 - metoda capitalizării veniturilor – valoarea de piaţă estimată de 2.300 Euro.          

După stabilirea valorii de piaţă evaluatorul a efectuat calculul redevenţei pentru 
cele două terenuri, luând în consideraţie valoarea cea mai mare a terenului stabilită prin 
metoda comparaţiei directe.  

Pentru terenul în suprafaţă de 30,8 mp evaluatorul a aplicat algoritmului de calcul 
la valoarea cea mai mare determinată prin metoda comparaţiei directe şi a rezultat o 
valoare a redevenţei de: 8.400 Euro/25ani/12 luni/ 30,8 mp = 0,90 Euro/mp/lună. 



   

La un curs mediu Euro = 4,4250 Lei valoarea redevenţei pentru terenul în 
suprafaţă de 30,8mp mp, situat în Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 66, Complex 
Vechi, este de 4 lei/mp/lună fără TVA. 

Pentru terenul în suprafaţă de 14,52 mp evaluatorul a aplicat algoritmului de 
calcul la valoarea cea mai mare determinată prin metoda comparaţiei directe şi a rezultat 
o valoare a redevenţei de: 3.900 Euro/25ani/12 luni/ 14,52mp = 0,90 Euro/mp/lună. 

La un curs mediu Euro = 4,4250 Lei valoarea redevenţei pentru terenul în 
suprafaţă de 14,52 mp, situat în Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 66, Complex 
Vechi, este de 4 lei/mp/lună fără TVA. 

Constatăm că valoarea redevenţei pentru cele două terenuri este identică: 4 
lei/mp/lună fără TVA. 
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr. 336/30.05.2013 ce se referă la 
concesionarea prin negociere directă , către S.C. CAPITOL AG S.R.L., pe o perioadă de 
15 ani, a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în 
Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp, aferent 
magazinului alimentar şi în suprafaţă de 14,52mp, aferent sifonăriei, 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 terenurile aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova, situate în Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 66, 
Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp, aferent magazinului alimentar şi 
în suprafaţă de 14,52mp, aferent sifonăriei, prevăzut  în   anexa  la  
prezentul  raport, iar valoarea de pornire a negocierii directe pentru 
stabilirea redevenţei fiind de 4 lei/mp/lună, 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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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     
                                                                                

 
HOTĂRÂREA NR. 336 

privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. CAPITOL AG  S.R.L.,  a 
unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 

situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013. 
          Având în vedere raportul nr.75630/2011 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune concesionarea prin negociere directă, către S.C. CAPITOL AG  S.R.L.,  a unor 
suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în 
str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 şi 135/2013; 
  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. CAPITOL AG  S.R.L., 

pe o perioadă de 15 ani, a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 
30,8 mp., aferent magazinului alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp. aferent 
sifonăriei, identificate 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. CAPITOL AG  S.R.L. vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 

                   Vergil TOADER         Nicoleta MIULESCU 
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