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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  

PROIECT   
                                      

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a terenului 

situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013. 
         Având în vedere raportul nr.39881/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 

a terenului în suprafaţă de 738 mp. din acte şi 698 mp din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A, număr de inventar 42000693 şi valoarea de 
538025 lei, înscris în cartea funciară 213152 UAT Craiova, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a terenului 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se stabileşte pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi 
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. 
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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 S.C.Cardiomed 
S.R.L. 

 Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.121/2012. 

Art.7. Contractul de concesiune nr.355/2012 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. 
Cardiomed S.R.L. încetează la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
şi S.C. Cardiomed S.R.L. 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. 39881/ 11.03.2013  

           Se aprobă, 
    Primar, 

            Lia Olguţa Vasilescu 

Raport, 
 
 
 
 
          Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 

21994/11.02.2013, beneficiarul contractului de concesiune nr. 355/01.06.2012, SC 
Cardiomed SRL a solicitat cumpărarea terenului concesionat pe care va construi ,din 
venituri proprii, o clinică medicală pentru asigurarea asistenţei medicale tuturor locutorilor 
zonei respective, precum şi cetăţenilor interesaţi, în zona respectivă, nefiind construită nici 
o construcţie cu această destinaţie. 

În sensul solicitării este necesar a se face următoarele precizări:                                          
Domeniul privat al municipiului Craiova a fost completat cu bunul teren in suprafata 

de 738 mp, situat in Craiova, str. Spania (lângă Complexul Comercial Nanterre), prin  
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 143/31.03.2011, poziţia nr. 14 din 
anexa nr. 2. 

Având în vedere că s-a impus identificarea numărului factorial al bunului, în baza 
certificatului de nomenclatură stradală nr. 962/17.03.2011, ca fiind str. Spania,  nr. 35A, s-
a modificat inventarul domeniului privat prin completare cu nr. 35A, potrivit art. 1 din  
H.C.L. nr. 181/2011 la poz. nr. 1 din anexa nr. 3. 

 Bunul anterior mentionat a facut obiectul procedurii licitatiei publice pentru 
concesionarea pe o perioada de 49 de ani, în vederea edificării pe acest teren a unei 
construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală de specialitate, procedură aprobată de 
Consiliul Local Craiova prin Hotărârea.nr. 217/2011, încheindu-se în acest sens contractul 
de concesiune nr. 355/2012.  

Terenul anterior descris a fost trecut în domeniul public al municipiului Craiova prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 121/20.09.2012  iar în evidenţa 
contabilă ca mijloc fix cu nr. Inventar 42000693 şi valoare de inventar de 538025 lei, 
având în vedere respingerea intabularii acestui teren în cartea funciară Craiova de către 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Dolj, cu motivarea prezentată în continuare. 

Motivele trecerii în domeniul public al municipiului Craiova au fost dispozitiile art. 
36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  care prevad urmatoarele: „Terenurile aflate in proprietatea 
statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data 
prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul 
juridic al terenurilor prevăzute la art. 26”. 
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Dispozitiile art. 26 din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, valabil pană la 
data modificarii acestui articol prin Legea 158/2010 publicata in MO nr. 496/19.07.2010 
au prevazut urmatoarele: 

„(1) Terenurile situate în intravilanul localităţii, care au aparţinut cooperatorilor sau 
altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fără moştenitori, trec în proprietatea 
comunei, oraşului sau a municipiului, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi 
vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi 
nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, 
potrivit legii;    

(2) Până la efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1 ), terenurile vor fi inscrise şi 
folosite conform destinaţiei avute”. 

După aprobarea Legii nr. 158/2010, dispozitiile art. 26 din Legea nr. 18/1991 au fost 
modificate, după cum urmează: 

„(1) Terenurile situate in intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat şi/sau nu au mostenitori, 
trec in proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanta succesorală eliberat de 
notarul public.  

 (2) Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevăzute la alin. (1), din 
proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale respective în proprietatea privată a 
acestora, este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absoluta”. 

  Municipiul Craiova, prin autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a înţeles să utilizeze dreptul conferit de Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, adoptând Hotărârea nr. 143/31.03.2011 ce are ca obiect 
completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, 
cu bunul teren in suprafata de 738 mp situat în Craiova, str. Spania nr. 35A. 

 În acest sens, actul juridic în baza căruia s-a inventariat este legea, respectiv 
dispozitiile art. 36 alin. 1 din Legea 18/1991, care au dispus ca începând cu data de 
20.02.1991 toate terenurile aflate în proprietatea statului situate în intravilanul 
Municipiului Craiova şi în administrarea Primariei Municipiului Craiova să treacă de drept 
în proprietatea Municipiului Craiova. Aceste bunuri urmează regimul juridic al terenurilor 
prevazute la art. 26 din Legea nr. 18/1991 pentru a fi vândute, concesionate sau date in 
folosinţă celor care solicită să construiască locuinţe şi nu au teren ori pentru amplasarea de 
obiective social-culturale sau cu caracter productiv ori pentru atribuire în compensare. 

Însă, la data însusirii de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a Hotărârilor 
nr. 143/31.03.2011 şi nr. 181/28.04.2011, prin care terenul situat in Craiova, str. Spania, 
nr. 35A, in suprafaţă de 738 mp, dispoziţiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991 care indică regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 36 din acceasi lege, 
fusese modificat de legiuitor, în sensul că regimul juridic este indicat expres ca fiind de 
domeniu public, prin Legea nr. 158/2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 496 din 
19.07.2010. 

Deşi art. 26 din Legea nr. 18/1991, în forma iniţială nu prevedea în mod expres ca 
terenurile, sub aspectul regimului juridic, fac parte din domeniul privat al unităţii 
administrative teritoriale, însă prin coroborarea faptului că terenurile respective pot fi 



\   

vandute, atrage implicit alienabilitatea acestora, respectiv amplasarea în circuitul civil, 
opusă ca noţiune regimului bunurilor care aparţin domeniului public ce au caracteristica 
inalienabilităţii. 

Totodată, art. 24 din Legea nr. 18/1991 vorbeşte despre terenuri care au aparţinut 
cooperatorilor sau altor persoane care au decedat fară moştenitori, terenuri care au ca 
regim juridic domeniul public, calificat de legiuitor în dispozitiile art. 477 din vechiul cod 
civil,  definit şi de art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  ca 
fiind domeniu privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 

Astfel, până la data modificarii regimului juridic al terenurilor prevazute la art. 26 
din Legea nr. 18/1991 şi implicit la art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 aveau regimul 
juridic de terenuri care aparţin domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, 
iar după data de  21.07.2010, prin Legea nr. 158/2010, aceste terenuri au atribuit 
regimul juridic de domeniu public al unităţilor administrativ teritoriale. 

  Terenul concesionat pe o perioadă de 49 ani,  nu a făcut obiectul legilor speciale de 
reparaţie ori a  preluării de statul roman,  SC Cardiomed SRL suportând toate cheltuielile 
pentru întocmirea documentaţiei cadastrale  nr.213152 şi înscrierea în cartea funciară 
213152 UAT Craiova a dreptului de proprietate asupra imobilului -teren intavilan situat în 
str.Spania nr.35A în suprafaţă de 738mp din acte şi 698mp din măsuratori , în favoarea 
Municipiului Craiova -domeniul public prin Încheierea nr.86084 a OCPI DOLJ.  

Caracterul de domeniu public al acestui teren, nu este permanent, autoritatea 
deliberativă a administraţiei publice locale,respectiv, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova putând să hotărască  treacerea acestui teren din domeniul public în domeniul 
privat , prin hotărâre, potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică.  

De asemenea ,potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1  alin 2 , din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 
Consiliile locale hotărăsc vânzarea bunurilor ce fac parte  din domeniul privat în condiţiile 
legii. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare ,aprobat de Consiliul 
Local. 

În raport de solicitarea  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
21994/11.02.2013, formulată de către SC Cardiomed SRL beneficiarul contractului de 
concesiune nr. 355/01.06.2012, privind cumpărarea terenului concesionat pe care va 
construi ,din venituri proprii, o clinică medicală pentru asigurarea asistenţei medicale 
tuturor locutorilor zonei respective, se mai precizează faptul că societatea a depus deja un 
proiect pentru accesarea fondurilor europene în acest sens, proiect care a primit aprobarea 
de principiu a organismului teritorial, în momentul de faţa acesta fiind înaintat 
Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului - Autoritatea Natională pentru 
Cercetare Ştiinţifică  primind avizul de principiu.                                          

Faţă de cele menţionate,în conformitate cu prevederile   art. 10 alin. 2 din Legea nr. 
213/1998 privind propietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată,cu 
art. 36  alin 2 lit c   coroborat cu alin. 5 lit.b,  art.45 alin.3,  art.123 
alin.1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova : 

a)         1.Trecerea din domeniul public al municipiului Craiova  în domeniul privat al 
municipiului Craiova  a terenului în suprafaţă de 738 mp din acte şi 698 mp din 
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măsuratori, situat în str. Spania nr. 35A, nr.inventar 42000693 şi  valoare de 538025 lei 
înscris  în cartea funciară 213152 UAT Craiova,  identificat în anexa  la prezentul 
raport.  

b)        2.Vânzarea ,prin negociere directă către SC Cardiomed SRL a terenului 
prevăzut la punctul 1 

      3.Preţul  de pornire al negocierii preţului de vânzare a terenului se stabileşte pe 
baza raportului de evaluare care va fi supus  aprobării  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  

     4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege,vor fi suportate de către SC 
Cardiomed SRL .                                                                                     

5.Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului identificat la punctul 1 şi 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  având ca obiect vânzărea  terenului descris la punctul 1. 

c)       4.Modificarea în mod corespunzător a HCL nr 147/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, a 
HCL nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova  modificată,prin completare cu bunul 
descris la punctul 1. 

5Încetarea efectelor HCL nr.121/2012 privind trecerea din  domeniul privat ,în 
domeniul public al municipiului Craiova a terenului situat în str.Spania nr.35A şi pe 
cale de  consecinţă,   la data  încheierii ,în faţa notarului public,a contractului de 
vânzare-cumpărare, incetează efectele  HCL nr.217/2011 referitoare la scoaterea la 
licitaţie ,în vederea concesionării terenului descris la punctul 1  ,şi  contractul de 
concesiune nr. 355/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi SC Cardiomed 
SRL ,1 referitoare la scoaterea la licitaţie ,în vederea concesionării terenului descris 
la punctul 1.  

 
 
 
 
Director executiv,                                                                                        Şef Serviciu, 

                                                                                                                                                                
Adriana Cîmpeanu                                                                                        Ionuţ Gâlea                                                               

 
 
                                                                                                                     Întocmit,  
                                                                                                         Cons.Silvia Nănău 
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