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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului 

care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului 
„Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013. 
         Având în vedere raportul nr.157425/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Castelul 
Fermecat, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Codului Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, în suprafaţă de 108 mp., situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 1 an, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea 
desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Castelul Fermecat”. 

  Art.3. Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin  raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului pe ultimii 3 ani, calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest sens şi a 
legislaţiei în vigoare. 

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.COREAL S.A. 
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Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.434/2009 şi nr.472/2009. 
Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.COREAL S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 157425/ 23. 10.2013 
                                                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                              Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 Restaurantul Castelul Fermecat este proprietatea S.C. Coreal S.A. ca bun aflat în patrimoniul 
acestuia din anul 1990, când au fost preluate de la Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentaţie 
Publică Craiova, iar prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 81816108/09.04.1999, 
Restaurantul Castelul Fermecat a devenit proprietate exclusivă al S.C. Coreal S.A. 

 Restaurantul Castelul Fermecat are o vechime de 114 de ani, aşa cum este menţionat în contractul 
de vânzare cumpărare de acţiuni anterior menţionat, încheiat în 1999. 

  Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentaţie Publică Craiova a executat lucrări de 
construire asupra construcţiei Restaurantul Castelul Fermecat în anul 1965 conform autorizaţiei pentru 
executare de lucrări nr. 340/14.06.1965 eliberată de Consiliul Popular al Municipiului Craiova- Comitetul 
Executiv, care a avut ca obiect „amenajare în unitate de alimentaţie publică a fostului castel de apă din 
„Parcul Poporului”- Craiova”. 

S.C. Coreal S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată prin reorganizarea Întreprinderii Comerciale 
de Stat pentru Alimentaţie Publică Craiova are codul unic de înregistrare 2313853/28.11.1992 şi numărul 
de ordine în Registrul comerţului J16/116/07.03.1992. Coreal S.A. a fost divizată în două societăţi Coreal 
S.A. şi Corealis S.A. conform protocolului privind operaţiunea de predare-primire aferentă divizării S.C. 
Coreal S.A. din mai 2000. 

Această societate a preluat de la Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie publică 
Craiova construcţia „Castelul Fermecat” cu regim de înălţime P+3, amplasată pe suprafaţa de teren de 673 
mp, ce reprezintă suprafaţa de teren de 108mp ocupată de construcţie şi 565mp teren necesar desfăşurării 
activităţilor comerciale. 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 127236/28.08.2013 S.C. Coreal 
S.A. solicită concesionarea suprafeţei de 673 mp aferentă spaţiului comercial Restaurant „Castelul 
Fermecat”. 

Acest teren aparţine domeniului public a municipiului Craiova, fiind atestat prin H.G. nr. 
141/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, la 
poziţia nr. 33 din anexa nr. 2 la aceasta şi este înscris în cartea funciară nr. 65760 Craiova cu numărul 
cadastral 23929. 

Acestă construcţie edificată de către stat prin Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie 
publică Craiova este destinată pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în interesul publicului, are o 
vechime considerabilă, iar interesul autorităţii este de a colecta venituri din concesiune şi de a încuraja 
desfăşurarea activităţilor comerciale, astfel că este justificat să se încaseze de la S.C. Coreal S.A., 
proprietarul acestei construcţii, contravaloarea folosinţei terenului pe care este amplasată aceste 
construcţie, cu titlu de redevenţă, şi totodată să se obţină de către comerciant, autorizaţiile legale necesare 
desfăşurării activităţilor comerciale.   

Terenul pe care este amplasat acestă construcţie pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, 
menţionate mai sus nu formează obiectul unor cereri  de retrocedare în baza  legilor proprietăţii (Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 



\   

decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente), aşa cum rezultă din 
verificările Compartimentului Banca de Date şi Avizare Documentaţii. 

Terenul pe care este amplasată construcţia în suprafaţă de 108 mp, aferent Restaurantului Castelul 
Fermecat este în administrarea RAADPFL Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 80/2006. 

Prin H.C.L.nr. 434/30.09.2009 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat achiziţionarea 
construcţiei spaţiu comercial Restaurant “Castelul Fermecat”, în suprafaţă construită de 108,38mp şi 
suprafaţă desfăşurată de 324,35mp, situat în Parcul Nicolae Romanescu, iar prin H.C.L. nr. 
472/29.10.2009 s-a aprobat însuşirea raportului de evaluare al acestei construcţii. 

Începând cu anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Craiova nu a prevăzut fondurile necesare 
achiziţionării acestei construcţii, astfel încât este necesară revocarea H.C.L.nr. 434/30.09.2009 şi H.C.L. 
nr. 472/29.10.2009. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile noului Cod Civil, ale Legii nr.50/1991, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, şi cu art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu alin. (5) lit. a, art. 61 alin (2) 
şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completăriel ulterioare, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:   

- 1) Încetarea dreptului de administrare al R.A.A.D.P.F.L. Craiova a terenului aferent Restaurantului 
Castelul Fermecat, în suprafaţă de 108mp, situat în Parcul Nicolae Romanescu, şi preluarea în 
administrare de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea încheierii contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Coreal S.A., terenul fiind 
identificat în Anexa la prezentul raport; 

- 2) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 1 an, către S.C. COREAL S.A., 
în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului Castelul Fermecat, a terenului în 
suprafaţă de 108mp situat în Parcul Nicolae Romanescu, teren identificat în anexa la prezentul 
raport; 

- 3) Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova; 

- 4) S.C. Coreal S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de negociere, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului în suprafaţă de 108mp, calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi legislaţiei în vigoare; 

- 5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual de 
concesiune a terenului prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să desemneze comisia de 
negociere a preţului concesiunii (redevenţa) terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public privind notarea contractului de concesiune la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege; 

- 6) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea efectuarea procedurilor 
de procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către S.C. 
COREAL S.A.; 

- 7) Revocarea H.C.L. nr. 434/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 472/29.10.2009. 
 

Director executiv,                                                                                            Şef serviciu, 
    Ionuţ Gâlea                                                                                                 Daniela Radu 

 
                                                                                                                                        
 

Avizat pentru legalitate 
Cons.jur. Ionuţ Gâlea 
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