
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

                                                                                
                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.619/2013 şi 695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a 

imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de  14.02.2014; 

     Având în vedere raportul nr.20817/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.619/2013 şi 695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor 
clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, 
bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A;   

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin.1 
şi 3, 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 revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.619/2013 şi 695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a 
imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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. 20817 / 10.02.2014  SE APROBĂ,  

                                                           PRIMAR,                                                    
                                                                              LIA OLGUŢA VASILESCU 
                                                                 
 
 
 

RAPORT, 
 
 Prin Hotărârea nr. 521 / 26.08.2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  

achiziţionarea imobilelor construcţii Clădire C1 – săli de sport, în suprafaţă de 640mp, înscrisă 
în CF nr. 36529 UAT Craiova, cu nr. cadastral 17095 şi Clădirea C2 – central termică, în 
suprafaţă construită de 165mp, înscrisă în cartea funciară nr. 36529UAT cu nr. cadastral 
17096, situate în Craiova, Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34A, în vederea modernizării complexului 
sportiv “Craiova”, identificate conform anexei la această hotărâre. 

Având în vedere Contractul de achiziţie publică nr. 83401/31.05.2013 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L. privind prestarea de servicii de evaluare 
bunuri mobile şi imobile, autoritatea publică locală a solicitat efectuarea raportului de evaluare 
a construcţiilor C1 şi C2 descrise mai sus, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu 
obligaţiile asumate prin  contract.     

Prin  Raportul de Evaluare  întocmit în cadrul S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L, a fost 
estimată valoarea de piaţă a terenului, fără TVA. 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova a însuşit raportul de evaluare cu Hotărârile nr. 
619/2013 şi nr. 695/2013. 

Totuşi la realizarea raportului de evaluare s-au estimat valorile de piaţă ale celor două 
clădiri, dar un au fost avute în vedere tóate eleméntele privind amplasamentul acestor clădiri. 

Astfel este necesar să se realizeze un nou raport de evaluare şi să se abroge Hotărârile 
nr. 619/2013şi nr. 695/2013. 

 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr. 521 / 26.08.2013 ce se referă la 
achiziţionarea imobilelor construcţii Clădire C1 – săli de sport, în suprafaţă de 640mp, înscrisă 
în CF nr. 36529 UAT Craiova, cu nr. cadastral 17095 şi Clădirea C2 – central termică, în 
suprafaţă construită de 165mp, înscrisă în cartea funciară nr. 36529UAT cu nr. cadastral 
17096, situate în Craiova, Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34A, în vederea modernizării complexului 
sportiv “Craiova”, şi în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) lit. c coroborat cu alin (5) 
lit. b, art. 61 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) , (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem  spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1 Revocarea H.C.L. nr. 619/ 31.10.2013 şi H.C.L. nr. 695/28.11.2013. 
         
    Director executiv,                                                                                         Şef Serviciu, 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                                      Daniela Radu 
 
 
                                                                                                                            Redactat, 
                                                                                                                         Stelian Marta 
                     

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
  

           HOTĂRÂREA NR. 619 
privind însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi 

clădire C2-centrală termică, 
 situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
31.10.2013; 
         Având în vedere raportul nr.160761/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală 
de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, 
nr.34 A şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 257/2013. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.521/2013 
referitoare la achiziţionarea imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală 
termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă,nr.34 A; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, 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. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a Clădirii C1-Sala de sport, în 

suprafaţă de 640 mp., înscrisă în CF nr.36529, UAT Craiova, cu număr cadastral 
17095 şi a Clădirii C2 – centrală termică, în suprafaţă construită de 165 mp., 
înscrisă în Cartea funciară nr.36529 UAT, cu număr cadastral 17096, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A, la valoarea maximă de achiziţie, 
după cum urmează: 

  Clădire C1- valoare de 933.000 lei, fără TVA 
  Clădire C2 –valoare de 236.000 lei, fără TVA, 
  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
 

 Nicoleta MIULESCU 



   

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            

 

  HOTĂRÂREA NR. 695 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 
sală de sport şi clădire C2-centrală termică 

 situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
28.11.2013; 
         Având în vedere raportul nr.174424/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală 
de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, 
nr.34 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 288/2013; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, 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. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.619/2013, care va avea următorul conţinut: 
             „Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a Clădirii C1-Sala de sport, în 

suprafaţă de 640 mp., înscrisă în CF nr.36529, UAT Craiova, cu număr cadastral 
17095 şi a Clădirii C2 – centrală termică, în suprafaţă construită de 165 mp., 
înscrisă în Cartea funciară nr.36529 UAT, cu număr cadastral 17096, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A, după cum urmează: 

  Clădire C1- valoare de 933.000 lei, fără TVA 
  Clădire C2 –valoare de 236.000 lei, fără TVA, 
  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

        Nicuşor COTESCU  Nicoleta MIULESCU 
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