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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, a terenului care aparţine domeniului 

public al municipiului Craiova, aferent spaţiului comercial Casino Royal 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
17.01.2014. 
         Având în vedere raportul nr.4435/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionareaa terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
aferent spaţiului comercial Casino Royal; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor 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 modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, prin completare cu  terenul în suprafaţă de 1031 mp., 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2.   

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 49 de ani, către 
Miclescu Valentin, a cotei părţi de 33% din terenul în suprafaţă de 1031 mp., care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, aferent spaţiului comercial Casino Royal, compus din imobil C1/3/1, 
având număr cadastral 3451/0/2/3/1, intabulat în cartea funciară 57397 UAT 
Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 49 de ani, către 
Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie Izabela, a cotei părţi de 4% din 
terenul în suprafaţă de 1031 mp., care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, aferent spaţiului comercial Casino 
Royal, având număr cadastral 3451/0/2/3/2/1, intabulat în cartea funciară 39734 
UAT Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Preţul de pornire a negocierii redevenţei aferentă terenurilor prevăzute la art.2 şi 3 
din prezenta hotărâre, va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
concesiune prevăzute la art.2 şi 3 din prezenta hotărâre, să desemneze comisia de 
negociere a valorii redevenţei cotei părţi de teren, să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară 
prevăzută de lege. 

  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către  
Miclescu Valentin,  Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie Izabela. 

  Art.7. Miclescu Valentin, Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie Izabela au 
obligaţia de a plăti, până la data de 01.10.2014, contravaloarea folosinţei pe ultimii 
3 ani, a terenurilor concesionate prevăzute la art.2 şi 3 din prezenta hotărâre. 

               Art.8. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

              Art.9.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Miclescu Valentin, Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie 
Izabela 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. 4435 / 13.01.2014 
 
 
                                                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                     Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 

 Prin adresa nr. 206203/25.11.2013 proprietarii spaţiului comercial Casino Royal, 
situat în Craiova, Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 2 (fost Piaţa Unirii, bloc N) au solicitat, prin 
împuternicit S.C. DECARH PROIECT S.R.L., concesionarea unui teren ce aparţine 
proprietăţii Municipiului Craiova, ocupat de acest spaţiu comercial. 

 Spaţiul comercial Casino Royal, pentru care este solicitată concesionarea terenului 
este compus din două imobile: imobilul C1/3/1, identificat cu nr. cadastral 3451/0/2/3/1, 
intabulat în cartea funciară 57397 UAT Craiova şi imobilul identificat cu nr. cadastral 
3451/0/2/3/2/1, intabulat în cartea funciară 39734 UAT Craiova. 

Imobilul C1/3/1, identificat cu nr. cadastral 3451/0/2/3/1, intabulat în cartea 
funciară 57397 UAT Craiova, este deţinut în proprietate, conform extras de carte funciară 
nr. 114361/21.11.2013 emis de OCPI Dolj, astfel: 

- Miclescu Valentin – cotă indiviză de 97/100 (act de partaj voluntar aut. nr. 
176/2010, NP Balaci Eugen; 

- Miclescu Valentin – cotă indiviză de 3/100 (act de partaj voluntar aut. nr. 
649/06.06.2013, NP Balaci Eugen. 

Imobilul identificat cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/1, intabulat în cartea funciară 
39734 UAT Craiova, este deţinut în coproprietate, conform extras de carte funciară nr. 
114363/21.11.2013 emis de OCPI Dolj, de către Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu 
Anemarie Izabela. 

Spaţiul comercial Casino Royal, situat în Craiova, Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 2 
(fost Piaţa Unirii, bloc N) este o parte din Complexul Union, ce a fost în proprietatea S.C. 
COREAL S.A. 

S.C. COREAL S.A. a preluat patrimoniul fostei Întreprinderi Comerciale de Stat de 
Alimentaţie Publică Craiova, în baza Deciziei Prefecturii Judeţului Dolj nr. 147 din 
26.10.1990. 
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Acest spaţiu comercial (Complexul Union) a fost realizat prin construirea de către 
T.A.P.L. Craiova, în baza Autorizaţie pentru executare de lucrări nr. 35/20.03.1973 
eliberată de Municipiul Craiova şi procesului verbal de recepţie preliminară încheiat la 
09.09.1973 între CENTROFARM(Depozitul Farmaceutic) şi Direcţia Comercială a 
Judeţului Dolj, cu menţiunea că între data emiterii Autorizaţiei pentru executare lucrări şi 
data întocmirii Procesului verbal fostul T.A.P.L. Craiova a fost comasat I.A.P.L. Craiova 
formând I.C.S.A.P. Craiova aşa cum rezultă din Decizia Consiliului Popular al Judeţului 
Dolj, iar spaţiul comercial  - Complexul Union - se află pe un teren în suprafaţă totală de 
1140mp, ce aparţine Municipiului Craiova. 

Spaţiul comercial Casino Royal este situat pe un teren în suprafaţă de 1031mp, ce 
aparţine proprietăţii Municipiului Craiova, teren identificat în Plan de Amplasament şi 
Delimitare al Corpului de Proprietate deţinut de S.C. COREAL S.A., realizat la scara 
1:200 de S.C. Topo Milenium S.R.L. şi înregistrat cu nr. 25482/23.08.2004 la Oficiul 
Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie – Oficiul Judeţean de Cartografie, 
Geodezie şi Cartografie Dolj. 

Ca urmare a identificării terenului pe care s-a realizat construcţia Complex Union 
este nacasară introducerea în evidenţa domeniului public al terenului în suprafaţă de 
1031mp identificat în Plan de Amplasament şi Delimitare al Corpului de Proprietate 
realizat la scara 1:200 de S.C. Topo Milenium S.R.L. şi înregistrat cu nr. 
25482/23.08.2004 la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie – Oficiul 
Judeţean de Cartografie, Geodezie şi Cartografie Dolj. 

Din verificarea documentaţiei transmise de S.C. DECARH PROIECT S.R.L., 
anexată la cererea proprietarilor menţionaţi mai sus, se constată următoarele: 

- Spaţiului comercial Casino Royal, compus din imobil C1/3/1,  în regim de 
înălţime P+2E, având la parter suprafaţa de 49,22mp, la etajul 1 suprafaţa de 
478,05mp iar la etajul 2 suprafaţa de 77,61mp, identificat cu nr. cadastral 
3451/0/2/3/1, intabulat în cartea funciară 57397 UAT Craiova, proprietatea lui 
Miclescu Valentin, îi revine cota parte de 33% din terenul în suprafaţă de 
1031mp ce aparţine proprietăţii Municipiului Craiova; 

- Spaţiului comercial Casino Royal, compus din imobil identificat cu nr. cadastral 
3451/0/2/3/2/1, având Sutotală de 72,89mp , Sc=85,80mp, intabulat în cartea 
funciară 39734 UAT Craiova, proprietatea lui Niţulescu Codruţ Călin şi 
Niţulescu Anemarie Izabela, îi revine cota parte de 4% din terenul în suprafaţă 
de 1031mp ce aparţine proprietăţii Municipiului Craiova. 

 
Pentru spaţiul comercial Casino Royal, Primăria Municipiului Craiova a eliberat 

CNS nr. 3336/27.08.2013 care certifică faptul că imobilul este situat la adresa Bdul 
Nicolae Titulescu, nr. 2 (fost str. Piaţa Unirii, bl. N) şi a certificatului de urbanism nr. 
1944/14.10.2013 în scopul schimbării de destinaţie din spaţiu comercial (alimentaţie 
publică) în centru medical.  

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. 
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215/2001, republicată cu modificările şi completăriel ulterioare, privind administraţia 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- 1) Aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Craiova prin completarea cu terenul în suprafaţă de 1031mp 
identificat în Plan de Amplasament şi Delimitare al Corpului de Proprietate 
realizat la scara 1:200 de S.C. Topo Milenium S.R.L. şi înregistrat cu nr. 
25482/23.08.2004 la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie – 
Oficiul Judeţean de Cartografie, Geodezie şi Cartografie Dolj (vezi Anexa la 
prezentul raport); 

- 2) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani, către 
Miclescu Valentin, a cotei părţi de 33% din terenul în suprafaţă de 1031mp, teren 
aferent spaţiului comercial Casino Royal, compus din imobil C1/3/1, identificat 
cu nr. cadastral 3451/0/2/3/1, intabulat în cartea funciară 57397 UAT Craiova, 
teren identificat în Anexa la prezentul raport; 

- 3) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani, către 
Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie Izabela, a cotei părţi de 4% din 
terenul în suprafaţă de 1031mp, teren aferent spaţiului comercial Casino Royal, 
compus din imobil identificat cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/1, intabulat în cartea 
funciară 39734 UAT Craiova, teren identificat în Anexa la prezentul raport; 

- 4) Preţul de pornire a negocierii prevăzute la punctele 2 şi 3 din prezentul raport 
va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova; 

- 5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractele de concesiune prevăzute la punctele 2 şi 3 din prezentul raport, să 
desemneze comisia de negociere a preţului concesiunii (redevenţa) cotei părţi de 
teren, 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; 

 
- 6) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
Miclescu Valentin, respectiv de către Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu 
Anemarie Izabela, în vederea notării contractului de concesiune la OCPI Dolj 
conform celor prevăzute la punctul 5 din prezentul raport. 

- 7) Miclescu Valentin, respectiv Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie 
Izabela au obligaţia de a plăti, până la data de 01.10.2014, contravaloarea 
folosinţei pe ultimii 3 ani astfel: 

1.  Miclescu Valentin a cotei părţi de 33% din terenul în suprafaţă de 
1031mp, situat în Craiova, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 2, respectiv, 

2. Niţulescu Codruţ Călin şi Niţulescu Anemarie Izabela a cotei părţi de 4% 
din terenul în suprafaţă de 1031mp,  

 ce se vor calcula conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi 
legislaţiei în vigoare; 

- 8) Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 147/1999 privind inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc domeniului public al Municipiului Craiova aprobat prin H.G. nr. 141/2008 
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referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 9) Direcţia Patrimoniu va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a H.G. nr. 
141/2008.  
 
 
    Director executiv,                                                                    Şef serviciu, 

Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                Daniela Radu 
 
 
 
                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                              Cons. Stelian Marta        
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