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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
  
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către Societatea Cooperativa 

Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul 
Ştirbei Vodă, nr.7 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013. 
         Având în vedere raportul nr.186778/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, prin negociere directă, către Societatea Cooperativa 
Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul 
Ştirbei Vodă, nr.7; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată 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 concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 5 ani, către 

Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM, a terenului în 
suprafaţă de 437 mp. din acte şi 436 mp. din măsurători, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.7, intabulat în proprietatea municipiului Craiova, 
cu nr. cadastral 216237, în cartea funciară nr.216237 UAT Craiova, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza rapoartului de 
evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM are obligaţia de a 
plăti, până la data de 01.09.2014, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a 
terenului identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova adoptate în acest sens şi a legislaţiei în vigoare. 

  Art.4. 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. 
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  Art.5. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Societatea Cooperativa Meşteşugărească 
Îmbrăcămintea SCM 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. 186778/ 10.12.2013 
                                                                                                                SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                        Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa nr. 176060/25.11.2013 Societatea Cooperativa Meşteşugărească 
Îmbrăcămintea SCM solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 436,65mp, situat în 
Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 7, pe care este situată o construcţie ce este proprietatea 
acesteia. 

 Primăria Municipiului Craiova a eliberat Certificatul de Atestare a Calităţii de 
Proprietar asupra Construcţiei nr. 60/26.06.2013 prin care se adevereşte, ca urmare a 
verificărilor efectuate de compartimentele de specialitate ale Primăriei, că pe terenul în 
suprafaţă de 437mp, situat în Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 7, ce aparţine proprietăţii 
Municipiului Craiova, se constată că numita Îmbrăcămintea SCM este cunoscută ca 
proprietară asupra construcţiei C1(regim P+M+2) în suprafaţă de 398mp, cu următoarele 
vecinătăţi: 

- Nord – bulevardul Şirbei Vodă; 
- Sud   - domeniul public al Municipiului Craiova; 
- Est     - strada Matei Basarab; 
- Vest   - Uniunea Artiştilor Plastici. 
Construcţia C1 – spaţiu comercial(regim P+M+2) a fost edificată în 31.12.1967 din 

cărămidă, cu: 
- La Parter: 1 bar, 2 holuri, 3 spălătoare, 1 bucătărie, 1 cămară, 2 magazii, 4 WC-

uri, 1 baie, 2 spaţii comerciale, 2 depozite şi casa scării; 
- La Mezanin 1: 1 sală restaurantşi 1 acces mezanin, 
- La Mezanin 2: 1 sală restaurant şi acces mezanin, 
- La etaj 2: 2 holuri, 1 dresing, 1 living, 1 baie, 1 acces etaj 2 şi casa scării, 

conform Certificatului de Atestare Fiscală nr. 92341/18.06.2013. 
 Acest certificat atestă că numita Îmbrăcămintea SCM posedă imobilul în nume de 

proprietar, construcţia C1 nu face parte din domeniul public al Municipiului Craiova, nu a 
fost înscrisă în evidenţe ca fiind în domeniul privat al Municipiului Craiova, nu face 
obiectul solicitărilor pe nici una din legile fondului funciar, şi a fost eliberat pentru a se 
efectua operaţiunile de înscriere a construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art. 36 
alin(1), alin. (3), art. 12 alin. (8), art. 13 alin (3) lit. c şi art. 24 alin. (3) din Legea 
Cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republictă, modificată şi completată de 
Legea nr. 127/2013, pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
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 Construcţia C1 este situată pe terenul în suprafaţă de 437mp din acte şi 436mp din 
măsurători, situat în Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 7, ce a fost intabulat în proprietatea 
Municipiului Craiova cu nr. cadastral 216237 în cartea funciară nr. 216237 UAT Craiova, 
conform Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 65298/03.07.2013, în care se mai 
precizează că „NU SUNT ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA SARCINI” pentru acest teren. 

      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) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 5 ani, către 
Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM, în vederea 
desfăşurării activităţii comerciale a acesteia, a terenului în suprafaţă de 437mp din 
acte şi 436mp din măsurători, situat în Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 7, intabulat 
în proprietatea Municipiului Craiova cu nr. cadastral 216237 în cartea funciară nr. 
216237 UAT Craiova, teren identificat în anexa la prezentul raport; 

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

- 3) Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM are obligaţia de a 
plăti, până la data de 01.09.2014, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a 
terenului în suprafaţă de 437mp din acte şi 436mp din măsurători, situat în 
Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 7, intabulat în proprietatea Municipiului Craiova 
cu nr. cadastral 216237 în cartea funciară nr. 216237 UAT Craiova, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi legislaţiei în 
vigoare; 

- 4) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractual de concesiune a terenului prevăzut la punctul 1 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; 

- 5) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi 
suportate de către Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM. 

 
 
    Director executiv,                                                                           Şef serviciu, 
Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                      Daniela Radu 
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