
      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 str.Tufănele, nr.2, bl.317A 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 

   Având în vedere raportul nr.157418/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat 
al muncipiului Craiova, situat în str.Tufănele, nr.2, bl.317A; 

    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.101/1996, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Andi Peters S.R.L., prin 
majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în municipiul Craiova, 
str.Tufănele, nr.2, bl.317A, de la 37,14 mp., la 37,50 mp. 

  Art.2. S.C. Andi Peters S.R.L. are următoarele obligaţii, în termen de 60 zile de la 
încheierea actului adiţional de modificare a contractului de concesiune: 
a) să plătească contravaloarea folosinţei terenului, în suprafaţă de 0,36 mp., la 
nivelul redevenţei calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 
b) să intabuleze  în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 37,5 mp., situată 
în municipiul Craiova, str.Tufănele, nr.2, bl.317A. 

  Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. Andi Peters S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
37,5 mp., situat în str.Tufănele, nr.2, bl.317A, 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 
S.C. Andi Peters S.R.L. 

  
 



 
Art.6.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la art.3 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.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi  S.C. Andi Peters 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. 157418/ 23. 10.2013 
 
 
                                                 Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 

Raport 
 

Prin adresa nr. 79048/2013 domnul Diaconu Petre în calitate de administrator al S.C. Andi 
Perers S.R.L. solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 37,14 mp, situat în Craiova, 
str.Tufănele, nr. 2, bloc 317 ab  teren pe care este situată o construcţie definitivă (teren aferent 
scării de acces) . 

Construcţia(scara de acces la spaţiul comercial nr. 8) a fost realizată conform autorizaţiei de 
construire nr. 477/20.06.1997 în vederea închiderii şi compartimentării spaţiului nr. 8 cu 
funcţiunea de pizzerie, situată în Calea Severinului, bl. 317 ab (actual str. str.Tufănele, nr. 2, 
bloc 317 ab-spaţiul nr. 8). 

Pentru terenul în suprafaţă de 37,14 mp s-a încheiat contractul de concesiune nr. 101/1996, în 
vederea construirii scării de acces la spaţiul nr. 8 ce este deţinut de S.C. Andi Peters S.R.L. 
conform următoarelor acte: 

- prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 1684/04.04.1996 între S.C. Kevin 
Comexim S.R.L. şi Consiliul Judeţean Dolj – Servicii Publice pentru spaţiul nr. 8, bloc 317 
ab, Calea Severinului – Craioviţa Nouă, în suprafaţă construită de 107,6mp – situat în blocul 
317 ab. 

- preluarea de către S.C. Andi Peters S.R.L. a tuturor drepturilor şi obligaţiilor de la S.C. 
Kevin Comexim S.R.L. ca urmare a divizării S.C. Kevin Comexim S.R.L. conform 
proiectului de divizare parţială şi a contractului de comodat încheiat în 30.05.2006 între S.C. 
Kevin Comexim S.R.L. şi S.C. Andi Peters S.R.L., respectiv preluarea imobilului(spaţiul 8) în 
suprafaţă de 107,6mp, situat în Craiova, str. Tufănele, nr. 2 , bloc 317 ab. 

S.C. Andi Peters S.R.L. a înregistrat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în 
Craiova, str. Tufănele, nr. 2, bl. 317 A, et. 1, spaţiu comercial 8, cu nr. cadastral 2565/0/4 în 
cartea fuciară nr. 66785 UAT Craiova, conform încheierii nr. 45285/15.10.2009 eliberată de 
OCPI Dolj. 

Pentru terenul în suprafaţă de 37,14mp s-a modificat contractul de concesiune nr. 101/1996 
fiind încheiat actul adiţional nr. 3 care precizează că se înlocuieşte partea contractantă S.C. 
Kevin Comexim S.R.L. cu S.C. Andi Peters S.R.L. 

Ca urmare a cererii nr. 79048/2013 depuse de reprezentantul S.C. Andi Peters S.R.L. de 
vânzare a terenului ocupat de construcţia definitivă scară de acces la spaţiul comercial, s-au 
efectuat operaţiunile de identificare a terenului, prin măsurători şi înregistrarea acestuia în 
domeniul privat al Municipiului Craiova. 



Astfel terenul măsurat este în suprafaţă de 37,5mp şi înregistrat în domeniul public al 
Municipiului Craiova la poz. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 524/2013. 

 

  

Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor 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. 101/1996, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Andi Peters S.R.L., prin majorarea 
suprafeţei de teren concesionate, situată în Craiova, str. Tufănele, nr. 2, bl. 317 A, de 
la 37,14mp la 37,50mp; 

2 În termen de 60 zile de la încheierea actului adiţional de modificare a contractului de 
concesiune, S.C. Andi Peters S.R.L.are următoarele obligaţii: 
a) Să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 0,36mp, la nivelul 

redevenţei calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 
b) Să intabuleze în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 37,5mp, situată în 

Craiova, str. Tufănele, nr. 2, bl. 317 A, identificată în Anexa la prezentul raport, pe 
cheltuiala concesionarului S.C. Andi Peters S.R.L.; 

3 Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către S.C. Andi Peters S.R.L., a terenului 
care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 37,5 mp, 
situat în Craiova, str. Tufănele, nr. 2, bl. 317 A, identificat în Anexa la prezentul 
raport; 

4 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; 

5 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. Andi Peters S.R.L.; 

6 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 
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