
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                PROIECT                                             

 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2010 
referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate particulară, 

din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, nr.150 B 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
24.04.2014; 
          Având în vedere raportul nr.56147/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2010 
referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate particulară, din municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, nr.150 B;  

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. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate 
particulară, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, 
nr.150 B. 

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. 

 
  

  
  

 
           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 56147 / 10.04.2014      

                                                                       Se aprobă, 
                                                                      PRIMAR,                                                                                     
                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

RAPORT, 
 

Prin Hotărârea nr. 16 / 28.01.2010 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat:  
“Art.1 - Vânzarea prin negociere directă, către proprietarii terenurilor situate în 

municipiul Craiova, str. Caracal, nr. 150A(fost nr. 152) şi str. Caracal, nr. 150B(fost nr. 
152A), a bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, identificate în 
Anexele nr. 1şi nr. 2 la acestă hotărâre. 

 Art. 2 - Valoarea minimă de pornire a negocierii preţului de vânzare a bunurilor 
prevăzute la art. 1 se stabileşte pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.”  

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 16/28.01.2010, în februarie 
2010 au fost efectuate cele două rapoarte de evaluare, de către S.C.-ING PROEV-S.R.L., a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova(construcţii) situate pe terenul 
din Craiova, str. Caracal, nr. 150A(fost nr. 152), respectiv pe terenul din Craiova, str. 
Caracal, nr. 150B(fost nr. 152A), rapoarte de evaluare ce au fost însuşite de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 203/27.05.2010. 

Până în acest moment nu s-au desfăşurat negocierile preţurilor de vânzare a 
construcţiilor situate pe terenurile menţionate mai sus, şi având în vedere evoluţia pieţei 
imobiliare, este necesar să se realizeze rapoartele de evaluare ale construcţiilor, în 
concordanţă cu datele existente în prezent  pe piaţa imobiliară.    

Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr. 16 / 28.01.2010 ce se referă la vânzarea prin 
negociere directă, către proprietarii terenurilor situate în municipiul Craiova, str. Caracal, nr. 
150A(fost nr. 152) şi str. Caracal, nr. 150B(fost nr. 152A), a bunurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului 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: 

− Revocarea H.C.L. nr. 203/ 27.05.2010 în vederea realizării rapoartelor de evaluare 
ce vor fi însuşite de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, necesare ducerii 
la îndeplinire a H.C.L. nr. 16 / 28.01.2010. 

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