
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

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

nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări 
servicii proprietate privată a statului, care urmează să fie vândute 

  
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.89877/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.600/2007 
referitoare la aprobarea listei  spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate 
privată a statului, care urmează să fie vândute; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale precum şi a celor aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, modificată şi completată;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.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  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.600/2007, după cum urmează: 

 ,,Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 
privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, 
prin completare cu spaţiul comercial deţinut de S.C. ZIGO S.R.L., în suprafaţă 
desfăşurată de 40,82 mp., din care utilă 27,21 mp. şi a terenului aferent în cotă 
indiviză în suprafaţă de 20,41 mp., situat în municipiul  Craiova, str. Lipscani, 
nr.22”. 

          Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi S.C. ZIGO S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
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       SE APROBĂ,                                                                              

                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
 
 
                                                             RAPORT 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 316/2002 s-a aprobat lista 
spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în 
administrarea consiliului local şi în patrimoniul RAADPFL Craiova care urmează să fie supuse 
vânzării potrivit prevederilor Legii nr.550/2002. Spaţiile comerciale propuse sunt în număr de 
49 şi se regăsesc în anexa nr.1 a actului normativ mai sus menţionat. 

Prin sentinţa civilă nr.2992 pronunţată în dosarul nr.3526/63/2007 s-a admis acţiunea 
formulată de reclamanta SC ZIGO SRL şi au fost obligaţi pârâţii RAADPFL Craiova şi Consiliul 
Local al Municipiului Craiova la includerea imobilului din Craioava str. Lipscani nr.22 pe lista 
spaţiilor supuse vânzării potrivit prevederilor Legii.nr.550/2002 şi la declanşarea procedurii de 
vânzare cumpărare. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestei hotărâri judecătoreşti şi 
în baza raportului nr.341779/2007 întocmit de către Direcţia Juridică, Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
600/2007  completarea listei spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru 
vânzare cu spaţiul comercial deţinut de S.C.ZIGO S.R.L situat în Municipiul Craiova, str. 
Lipscani nr.22. 

În vederea ducerii la îndeplinirea a HCL 600/2007 a avut loc negocierea preţului între 
comisia constituită în baza Lg.550/2002 şi cumpărător şi a fost întocmit la data de 21.02.2008 
procesul verbal prin care s-a aprobat de către comisie vânzarea/cumpărarea cu plata în rate a 
spaţiului situat în Craiova str. Lipscani nr.22 în sup desfăşurată de 40,82 mp din care utilă 
27,21 mp, cu menţiunea că terenul în cotă indiviză 20,41 mp se va vinde odată cu spaţiul.  

Ca urmare a fost încheiat între RAADPFL Craiova şi SC ZIGO SRL contractul de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.2717/2008 în care la art.2 se precizează că obiectul 
contractului îl constituie vânzarea spaţiului comercial situat în municipiul Craiova str. Lipscani 
nr. 22 în sup desfăşurată de 40,82mp, din care utilă 27,21mp şi a terenului aferent în cotă 
indiviză în sup de 20,41 mp. Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii preţului a propus 
valoarea pentru vânzare, care cuprinde şi valoarea terenului aferent construcţiei. 

Prin adresa nr.7395/2010 RAADPFL face cunoscut faptul că a fost achitat integral preţul 
şi că astfel s-a transmis dreptul de proprietate asupra bunului ce a făcut obiectul acestui 
contract din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Craiova în patrimoniul SC ZIGO SRL. 

În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează Teren str. Lipscani nr. 12 
(spaţiu comercial) sup252mp identificat la poziţia nr.46 anexa nr,1A din HCL nr.483/2011. 

În conformitate cu prevederile art.13 din Lg.550/2002 şi ale art.4 alininiatele (1), (2) şi (3) 
din Hotărârea Guvernului nr.1341/2002 terenul aferent spaţiului comercial sau de prestări de 
servicii se vinde odată cu acesta dacă este clarificată situaţia sa juridică şi dacă sunt îndeplinite 
condiţiile legale.  

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art.13 din Lg.550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, şi acelor de prestări servicii  şi  

în temeiul art.36 şi 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 
 

• Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.600/2007 care devine: 



 
- Art 1. ,,Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate 
pentru vânzare, prin completare cu spaţiul comercial deţinut de S.C. ZIGO S.R.L. 
în suprafaţă desfăşurată de 40,82 mp din care utilă 27,21 mp şi a terenului aferent 
în cotă indiviză în suprafaţă de 20,41 mp situat în municipiul  Craiova, str. 
Lipscani, nr.22” 
 
 

 
 
 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                                    SEF SERVICIU, 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                      Cristina Daniela Radu 
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