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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
                                       

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului care aparţine domeniului 

public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea construirii de 
locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014. 
         Având în vedere raportul nr.28376/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea construirii de locuinţe 
colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată, 
Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006, art.13 din Legea nr. 50/1991, republicată, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,art.858-873 şi art.1166-1323 din 
Noul Cod Civil şi art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia ,modificată şi completată; 

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 concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a 

terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă 
67.511 mp., înscris în cartea funciară nr.214726, situat în str.Caracal, nr.132, 
identificat în planul de amplasament şi delimitare prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea construirii de locuinţe colective, 
cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării. 

  Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
concesiune prevăzute în anexele nr.2 şi 3 care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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. 28376 / 21. 02.2014 

                                                  SE APROBĂ, 
                                                                                        PRIMAR 

                                                                                                LIA OLGUŢA VASILESCU 
  

 
 

RAPORT, 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 667/14.11.2013 a 
aprobat  modificarea Hotărârii nr. 566/2013 de preluare a imobilului 739 Craiova, compus 
din suprafaţă construită totală de 5680 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din 
acte şi 67511 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris 
în Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726, din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea 
construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data predării-preluării  
imobilului.Prin Hotărârea de Guvern nr.1052/18.12.2013  s-a aprobat transmiterea unor 
părţi de imobile,constituite din terenuri, având datele de identificare prevăzute în Anexa 
nr.2, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.Pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor acestor hotărâri , în 
temeiul art.61,alin 2 din Legea nr.215/2001,republicată, comisia constituită a procedat la   
preluarea   părţilor de imobil 739 Craiova,situat în municipiul Craiova, str. Caracal, 
nr.132. 

Dreptul la locuinţă constituie un drept fundamental al fiecărui cetăţean, drept conferit 
de legislaţia în vigoare. În contextul actual de criză şi pe fondul măsurilor de austeritate, 
accesul persoanelor la o locuinţă este din ce în ce mai restricţionat. Ritmul scăzut al 
construcţiei de locuinţe precum şi retrocedarea caselor naţionalizate a dus la o creştere 
semnificativă a numărului de cereri de locuinţe la nivelul Primăriei Municipiului Craiova.  

 Autoritatea publică locală, în cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe,  
şi-a manifestat în permanenţă interesul pentru acoperirea cerinţelor pe plan local şi 
rezolvarea poate a celei mai prioritare necesităţi la nivelul localităţii, respectiv lipsa de 
locuinţe. 

Astfel, având în vedere situaţia economică actuală,se impune îmbunătăţirea 
mecanismelor de construire a locuinţelor prin atragerea capitalului privat, în considerarea 
faptului că fondurile asigurate de la bugetul local sunt insuficiente. Din aceste 
considerente, atragerea capitalului privat poate fi o sursă de finanţare vitală pentru 
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demararea unui nou program de construcţii locuinţe ce vor fi supuse vânzării către 
persoanele interesate. 

În acest sens, în vederea promovării obiectivului  privind construirea de locuinţe, 
destinate cumpărării, se impune concesionarea terenului intravilan în suprafaţă de 68288 
mp.din acte şi 67511 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, 
înscris în Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726. Iniţiativa concesiunii 
are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţial maxim atât din punct de 
vedere al concendentului ,Municipiul Craiova ,cât şi al concesionarului.  

    În conformitate cu prevederile  O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică coroborate cu Normele 
Metodologice din H.G. Nr168/2007şi Legii nr.50/1991 privind autorizarea exccutării 
lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare,concesiunea se va 
acorda prin licitaţie publică . 

În contextul aceluiasi act legislativ,,propunerea de concesionare  trebuie să aibă la 
bază efectuarea unui Studiu de Oportunitate ,care se  aprobă de către concendent . De 
asemenea, în baza Studiului de Oportunitate,  concedentul elaboreaza caietul de sarcini al 
concesiunii.  

 În raport de aceste prevederi, prin Hotărârea nr.73/14.02.2013,Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat Studiului de Oportunitate,iar  pe baza datelor existente 
a fost elaborat Caietul de sarcini . Obiectul concesiunii îl reprezintă imobilul-teren în 
suprafaţă de 67511 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, 
nr.132, înscris în Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726,şi identificat   
în  Planul de amplasament şi delimitare ce se constituie ca Anexa nr.1 la prezentul 
raport , în vederea realizării obiectivului ,,construire de locuinţe colective cu regim 
mare de înălţime, destinate cumpărării”. Durata propusă pentru acordarea concesiunii 
este de 49 ani cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii.  Conditiile de exploatare a 
concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmarite de 
catre concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii si care 
justifică iniţierea procedurii de concesionare a terenului, au fost detalite in Studiul de 
Oportunitate . 

Pentru atingerea obiectivelor propuse prin Caietul de Sarcini , este necesară asigurarea 
şi ducerea la îndeplinire de către dezvoltatorii imobiliari a următoarelor măsuri, care vor fi 
realizate în mod cumulativ: 

- realiza a minim 1800 unităţi locative, 
   -blocurile de locuinţe colective vor fi prevăzute cu partere comerciale asigurând necesarul 

de spaţii pentru urmăroarele:-grădiniţă, supermarket,minimarket, salon de 
infrumuseţare,sală de fitness,farmacie, cabinet stomatologic,3 cabinete medicină de 
familie,1 restaurant, 1 birou de taxe şi impozite, 4 birouri pentru administraţie 

a) în incintă se va prevedea o piscină cu spaţiile anexe de deservire a acesteia 
b) se va asigura necesarul de locuri de parcare conform R.G.U. 

   - durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizaţiei 
de construire, interval în care concesionarul este obligat să înceapă lucrările; 

   - investitorul va prezenta garanţii bancare pentru execuţia obiectivului; 
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     -investitorul va avea dreptul să valorifice locuinţele construite pe cheltuiala proprie, în 
condiţiile impuse prin studiul de oportunitate,la un preţ de vânzare de maxim 400 
euro/mp construit, fără TVA. 

      - investitorul are obligaţia de a pune la  dispoziţia M.A.N, un număr de 250 unităţi 
locative din totalul celor realizate  pe cheltuiala proprie, în condiţiile impuse prin 
Caietul de Sarcini,în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

    Principalele elemente ale Caietului de Sarcini sunt stabilite în Normele 
Metodologice de aplicare a  Ordonanţei de Urgenţă nr.54/2006,aprobate prin H.G. 
nr.168/2007 şi  cuprind   urmatoarele elemente: 

 1. informatii generale privind obiectul concesiunii: 
 1.1. descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat; 
 1.2. destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;  
 1.3. conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, 

financiar, social si de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a 
bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 

 2. conditii generale ale concesiunii: 
 2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii (regimul 

bunurilor proprii); 
 2.2. obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare; 
 2.3. obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta; 
 2.4. interdictia subconcesionarii bunului concesionat/posibilitatea 

subconcesionarii, dupa caz; 
 2.5. durata concesiunii, care nu poate depasi 49 de ani; 
 2.6. redeventa minima si modul de calcul al acesteia; Nivelul  minim al redevenţei  

de la care  se va  porni  licitaţia pentru concesionarea terenului , se stabileşte  pe baza 
raportului de evaluare intocmit  de catre SC AMT SERVICE SRL   supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova . 

 2.7. natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent; 
 2.8. conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, 
 3. conditiile de valabilitate pe care trebuie să le indeplineascaă ofertele; 
 4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. 
 Caietul de Sarcini  astfel  structurat dar detaliat  in    Anexa ,  se constituie ca     

Anexa  nr.2 la prezentul raport. 
Dupa elaborarea caietului de sarcini, cocendentul intocmeste Documentatia de 

atibuire ce se aproba prin  prin Hotărârea de catre  Consiliul Local.In cadrul 
documentatiei de atribuire sunt precizate orice cerinta,criteriu,regula si alte informatii 
necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa,corecta si explicita cu 
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

     Documentatia de atibuire  este elaborată potrivit  Normelor Metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr.54/2006 aprobate prin HG nr.168/2007 ,conform Anexei nr. 3   
prezentul raport si  cuprinde urmatoarele elemente: 

1.   informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact etc; 
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2.   instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
concesionare; 

3.  caietul de sarcini -conform Anexei nr.2 la prezentul raport 
4.  instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
5.   informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate 

pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor. 
6.  instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
7.    informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii  

 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică coroborate cu 
Normele Metodologice din H.G. Nr168/2007,  cu prevederile art. 13 alin. din Legea nr. 
50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ,cu art.858-873 şi art.1166-1323 din Noul Cod Civil, cu 
art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
,modificată şi completată şi  cu prevederile art.36 alin.2 lit.c,d coroborat cu alin.6 lit.a 
pct.17, art.45 alin.3, şi art. 123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 
1. Concesionarea, prin licitaţie publică ,pe o perioadă de 49 ani , a terenului 

aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 
67511mp,  înscris în cartea funciară nr.214726, situat în Craiova ,str. Caracal 
,nr.132,şi identificat în  Planul de amplasament şi delimitare  Anexa nr.1 
la prezentul raport, in vederea  construirii de locuinţe colective cu regim mare 
de inaltime destinate cumpărării. 

2.  Aprobarea  Caietului de sarcini  si Documentatia de atibuire a contractului de 
concesiune conform Anexelor nr.2  şi nr.3  la prezentul raport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Director executiv,                                      Şef Serviciu, 
         Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                          Cristina Daniela Radu 
 

                                                                                                  Întocmit,                                                                                                               
         cons. Silvia Nănău 
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