
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
 

                 HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situate în municipiul Craiova, bld.Decebal, nr.2, respectiv str.Calea 

Bucureşti, nr.26 
 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

   Având în vedere raportul nr.39877/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune  vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situate în municipiul Craiova, bld.Decebal, nr.2, respectiv str.Calea Bucureşti, 
nr.26; 

    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.(1) Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. RUNCU S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
624 mp. din acte şi 626 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară 213227 
UAT Craiova, situat în bld. Decebal, nr.2, fostă str.Argeş, nr.6, identificat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) În termen de 90 de zile de la aprobarea vânzării terenului identificat la alin.1, 
S.C.RUNCU S.R.L. are obligaţia să achite taxa folosinţei terenului, pe ultimii 3 
ani, calculată potrivit Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate pentru fiecare an. 

           (3) Nerespectarea condiţiei prevăzută la alin.2, duce la neîncheierea actului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică. 

  Art.2.Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Mc. DONALD’S 
ROMÂNIA S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1943 mp. din acte şi 1935 mp. din măsurători, înscris în 
Cartea Funciară 212825 UAT Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.26, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenurilor identificate la art.1 şi 2 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza rapoartelor de evaluare care vor fi supuse 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.RUNCU S.R.L, respectiv de către  S.C. Mc. DONALD’S ROMÂNIA S.R.L. 

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, să reprezinte Municipiului Craiova în faţa notarului public pentru 
încheierea contractelor 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.6. La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a terenului identificat la 
art.2 din prezenta hotărâre, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/1996 referitoare la asocierea Consiliului Local al 
municipiului Craiova, cu firma Mc Donald’s România S.R.L cu modificările şi 
completările ulterioare şi se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, S.C. RUNCU S.R.L şi  S.C. Mc. DONALD’S ROMÂNIA S.R.L. 
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.39877/ 11.03. 2013  

                  Se aprobă, 
    Primar, 

            Lia Olguţa Vasilescu 

Raport, 
 
    1. Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 17728/04.02.2013, 

S.C. RUNCU S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în str.Decebal nr.2(fost Argeş nr.6)în 
suprafaţă de 624 mp, teren aferent spaţiului comercial (Bufet Runcu). 

  Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.2437/02.12.2004 Societatea Comercială 
Corealis SA  vinde  spaţiului  comercial (Bufet Runcu) ce are o suprafaţă construită de 632 mp 
din care utilă 546,11mp şi  număr cadastral provizoriu 17960 iar terenul aferent se transmite în 
folosinţă cumpărătorului ce va avea un drept de preferinţă la vînzarea terenului. 

Terenul aferent spaţiului  comercial (Bufet Runcu) în suprafaţă de 624 mp  aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, fiind identificat la poziţia nr.1 din Anexa nr. 3 la 
Hotărârea nr.226/2010 a Consiliului Local al municipiului Craiova cu denumirea „Teren -str.B-
dul Decebal nr.2-Suprafaţă 624mp ”.  

Dreptul de proprietate privată  a municipiului Craiova asupra terenului situat în 
bulevardul Decebal,nr.2,fostă str.Arieş,nr.6,în suprafaţă de 624mp din acte şi 626mp din 
măsurătorori , a fost înscris în cartea funciară 213227 UAT Craiova de  O.C.P.I. Dolj prin 
încheierea nr. 76407/09.12.2012. 

      2. Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.15074/30.01.2013 
S.C.Mc DONALD'S ROMANIA SRL prin reprezentantul său domnul Gigi Grosu în calitate de 
Director Dezvoltare,comunică intenţia companiei in vederea dobîndirii dreptului de proprietate 
asupra terenului  în suprafaţă de 1943 mp  Craiova, str. Calea Bucureşti nr.26 aferent 
Restaurantului  Mc Donald's.În sennsul solicitării se fac următoarele precizări: 

La data de 10.02.1997 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Mc DONALD'S 
ROMANIA SRL a fost încheiat Contractul de Asociere nr.2 pe o perioadă de 25 ani ,părţile 
convenind să coopereze şi să împartă rezultatele cooperării în conformitate cu participarea 
acestora.Prin actul adiţional nr.1/2005 la contractul de asociere nr.2/1997 se modifică punctul 1 
din anexa A la contract în sensul diminuării cu suprafaţa de  557,00 mp de la 2500 mp, a 
terenului situat situat la intersecţia str.Calea Bucureşti cu str.A.I.Cuza , ca urmare a restituirii în 
natură, de către Primarul municipiului Craiova  prin Dispoziţia nr.3860/12.10.2004 şi Dispoziţia 
nr. 1237/28.01.2008 în temeiul Legii nr. 10/2001 , conform HCL nr.187/2004  .Pe cale de 
consecinţă începând cu data semnării actului Consiliul pune la dispoziţia Asociatului terenul în 
suprafaţă de 1943 mp  situat la intersecţia str.Calea Bucureşti cu str.A.I.Cuza . 

         Terenul în suprafaţă de 1943 mp ,  aparţine domeniului  privat al  municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 şi a Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 483/2011   figurând la poz. nr. 41 din anexa nr. 1 cu denumirea „Teren 
Mc DONALD'S Str. Calea Bucureşti Nr.26-Suprafaţă 1943mp ”.        

  Dreptul de proprietate privată  a municipiului Craiova asupra terenului situat în  Str. Calea 
Bucureşti Nr.26 în suprafaţă de 1943mp din acte şi1935 mp din măsurătorori , a fost 

 



 intabulat de  O.C.P.I. Dolj prin încheierea nr. 72822 fiind înscris în cartea funciară 212825 
UAT Craiova. 

Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 , alin 2 şi alin 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Consiliile locale 
hotărăsc cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat , în condiţiile legii -
prin licitaţie publică,iar prin derogare de la prevederile alin 2  în cazul în care hotărâsc vânzarea 
unui teren aflat în proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale pe care sunt ridicate 
construcţii ,constructorii de bună -credinţă beneficiază de un drept de preemţiune la cumpărarea 
terenului aferent construcţiei.Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare 
,aprobat de Consiliul Local. 

 Faţă de cele mentionate,în conformitate cu prevederile cu art. 36  alin 2 lit c   
coroborat cu alin. 5 lit.b,  art.45 alin.3,  art.123 alin.1 
,alin 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală  
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova : 

1              1 Vânzarea , prin negociere directă ,către SC RUNCU SRL a terenului ce 
aparţine domeniul privat al municipiului Craiova   în suprafaţă de 624 mp din acte 
şi  626 mp din măsuratori, situat în bulevaradul Decebal,nr.2,fostă str.Argeş,nr.6 ,   
înscris  în cartea funciară 213227 UAT Craiova,  identificat în Anexa  nr.1 la  
prezentul raport  

2               2.Vânzarea ,prin negociere directă ,către S.C.Mc DONALD'S ROMANIA SRL 
a terenului  ce aparţine domeniului  privat al  municipiului Craiova , în suprafaţă de 
1943mp din acte şi 1935 mp din măsurătorori , situat în Str. Calea Bucureşti Nr.26 înscris 
în cartea funciară 212825 UAT Craiova,identificat în Anexa nr.2  la  raport. 

          3.Preţul  de pornire al negocierii preţului de vânzare a terenurilor prevăzute la 
punctul 1 şi punctul 2 se stabileşte pe baza raportelor  de evaluare care vor fi 
supuse  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 RUNCU SRL pentru terenul descris la punctul 1 ,respectiv de către S.C.Mc 
DONALD'S ROMANIA SRL pentru terenul descris la punctul 2.                                                                                 

     5.Împuternicirea  Primarului municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor identificate  la punctul 1 şi punctul 2, 
să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea 
contractelor 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 -cumpărarea   
terenurilor  descrise  la punctul 1 şi punctul 2. 

6.În termen de 90 de zile de la aprobarea vânzării terenului prevăzut la punctul 
1 , SC RUNCU SRL are obligaţia să plătească taxa pentru folosinţa terenului pe 
ultimii trei ani.,conform hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea  
impozitelor şi taxelor locale.  Nerespectarea condiţiei,duce la neîncheierea actului 
de vînzare cumpărare în formă autentică. 

3          7.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local  al 
municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domenil privat al municipiului Craiova  modificată şi completată prin 
HCL nr.226/2010 şi HCL nr. 483/2011 , şi  pe data încheierii în faţa notarului public a 



contractului  de vânzare -cumpărare a  terenului  descris la punctul 2, încetarea 
efectelor   Hotărârii Consiliului Local  al municipiului Craiova nr.57/1996, 
referitoare la  aprobarea asocierii  Consiliului Local  al municipiului Craiova  cu 
S.C.Mc DONALD'S ROMANIA SRL, modificată prin HCL nr.187/2004 . 

 
 
 
 
 
 
Director executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
Adriana Cîmpeanu                                                                   Ionuţ Gâlea                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                               Întocmit ,               
                                                                                                       Cons.Silvia Nănău         
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