
\   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  

PROIECT   
                                      

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Modexim S.A., a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota şi str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013. 
         Având în vedere raportul nr.45572/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Modexim S.A., a terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota şi str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 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 proprietate public a municipiului Craiova, în suprafaţă totală de 2538 
mp., din care suprafaţa de 2238 mp. situată în str. Dimitrie Gerota, număr de 
inventar 12006460 şi suprafaţa de 300 mp. situată în str. Dr. Nicolae Ionescu 
Siseşti, număr de inventar 12006452, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o durată de 10 ani, către S.C. 
Modexim S.A., a terenului proprietate privată a municipiului Craiova, identificat la 
art.1 din prezenta hotărâre, în vederea realizării de locuri de parcare şi acces. 

  Art.3.  Valoarea de pornire pentru stabilirea redevenţei terenului concesionat, 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 valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 
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              Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

  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 şi nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului 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 şi S.C. Modexim 
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 PATRIMOIU 
Nr. 45572 /  19 . 03 .2013 

                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                                            PRIMAR                                                                                                                

                                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT, 
 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 41370/12.02.2013şi cu 
revenire prin cererea  nr.43080/14.03.2013 S.C. MODEXIM S.A, cu sediul social în Craiova 
bulevardul 1 Mai nr.86,  solicită concesionarea  terenului  în suprafaţă totală de 2538 mp din care 
2238 mp situată în str.Dimitrie Gerota şi suprafaţa de 300 mp situată pe strada Dr.Nicolae Ionescu 
Siseşti conform planului Centru Comercial Craiova-varianta 3 anexat, în vederea realizării de 
locuri de parcare şi acces.În susţinera solicitării se precizează: 
S.C. MODEXIM S.A,are în derulare ,cu parteneri externi un proiect denumit-Punerea în valoare a 
parterului imobilului din Craiova , bulevardul 1 Mai nr.86 -circa 10000mp suprafaţă construită şi 
crearea de locuri de muncă la nivelul municipiului Craiova ,prn asociere cu un brand 
multinaţional specializat în retail. 
Proiectul este însuşit în totalitate de partenerii externi ,punerea urgentă în practică a acestuia 
depinzând de aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  concesionarea  
terenului solicitat conform planului Centru Comercial Craiova-varianta 3 anexat. 

Terenul solicitat în suprafaţă de 2238 mp situat în str.Dimitrie Gerota , este  proprietatea 
municipiului Craiova, fiind o parte componentă a terenului ,,Parcare auto cart.1 Mai ;, identificat 
la poziţia 6908 în Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea şi completarea  
Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi 
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj ,iar terenul în  suprafaţă de 300 mp situat 
pe strada Dr.Nicolae Ionescu Siseşti ,figurarează la  poziţia 6900 ;;Parcare cart.1 MaiPoligrafie;; 
în Anexa 2 la  Hotărârea Guvernului nr.141/2008. 

Terenurile 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). 

 Terenurile solicitate în suprafaţă totală  de 2538 mp sunt situate în imediata vecinătate a 
imobilului din Craiova , bulevardul 1 Mai nr.86 , pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism 
nr.366/07.03.2013  prin care au fost precizate condiţiile ce se impun pentru refacere 
împrejmuire,schimbare de destinaţie parter şi etajul 1,desfiinţare anexe,amplasare firme 
luminoase,amenajări interioare şi exterioare,concesionare teren pentru realizare locuri de parcare 
şi accese, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Potrivit art.13 din Legea nr.50/1991 alin (1)terenurile apartinând domeniului privat al  
unitatii administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi concesionate  prin licitatie publică, 
potrivit legii, in condiţiile respectării prevederilor documentatţiilor de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de către titular a constructiei, iar potrivit 
alin (2) terenurile apartinând domeniului public al al unităţii administrativ-teritoriale se pot 
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concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz şi/sau de interes 
public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii. 

De asemenea, în conformitate cu art.15 din legea de mai sus ,prin excepţie de la prevederile 
art.13 alin (1)   terenurile destinate  construirii  se pot  conconcesiona fără licitaţie publică, cu 
plata taxei de redevenţă stabilite,potrivit legii.Totodată,potrivit art.22 din acelaşi act 
normativ,concesionarea terenurilor prevăzute la art.13,se face pe durată determinată ,durata 
acesteia fiind stabilită de către consiliile locale.  

Faţă de cele prezentate, 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  Legea nr. 
50/1991 ,republicată,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,modificată şi 
completată, art.36 alin.2 lit. b şi c coroborat cu alin.5 lit.b  , art.45 alin.3, art.61 alin.2 din Legea 
nr. 215/2001 republicată , privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 
    1.Trecerea din domeniul public al municipiului Craiova  în domeniul privat al municipiului Craiova  

a terenului proprietate publică a municipiului Craiova în suprafaţă totală de 2538 mp din care 
suprafaţa de 2238 mp situată în str.Dimitrie Gerota , nr.inventar 12006460şi suprafaţa de 
300 mp situată în strada Dr.Nicolae Ionescu Siseşti , nr.inventar 12006452 identificate în Anexa  
la prezentul raport.  

 
2.concesionarea prin negociere directă ,pe o durată de 10 ani, către S.C. MODEXIM S.A, . a 
terenului proprietate privată a municipiului Craiova în suprafaţă totală de 2538 mp din care 
suprafaţa de 2238 mp situată în str.Dimitrie Gerota şi suprafaţa de 300 mp situată in strada 
Dr.Nicolae Ionescu Siseşti  , în vederea realizării de locuri de parcare şi acces , identificat conform 
anexei la prezentul raport 
3. valoarea de pornire pentru stabilirea  redevenţei terenului concesionat va fi determinată   prin 
raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliul Local al municipiului Craiova;  
 
3.împuternicirea Primarului municipiului Craiova să constituie comisia de necociere a valorii 
redevenţei ,  să semneze contractul de concesiune şi să îndeplinească condiţiile de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 
                   
4.modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor ce alcãtuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 Anexa 2 poz.6908,poz.6900 
,a Hotărârii nr.522/2007 privind însuşirea inventarului care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova cu modificările şi completările ulterioare 
3.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj,pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008 . 
 
 
             Director executiv,                                                                                               Şef serviciu, 

Adriana Cîmpeanu                                                                                                Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
                                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                                    Cons. Silvia Nănău        
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