
\   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
 
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu Adrian Cătălin, a terenului 

situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014. 
         Având în vedere raportul nr.105615/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, prin negociere directă, către Radu Adrian Cătălin, a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată 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 concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către 

Radu Adrian Cătălin, a terenului în suprafaţă de 21 mp., situat în municipiului 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza rapoartului de 
evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru intabularea terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre pe numele Municipiului Craiova, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate 
de către Radu Adrian Cătălin. 

  Art.5.  Radu Adrian Cătălin are obligaţia de a plăti, până la data de 01.03.2015, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului identificat la art.1, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest 
sens şi a legislaţiei în vigoare. 
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Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Radu Adrian Cătălin 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. 105615/18.07.2014                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                             Lia Olguţa  Vasilescu 
 

RAPORT 
 Prin adresa nr. 100743/09.07.2014 domnul Radu Adrian Cătălin , în calitate de proprietar al 

imobilului situat în str. A.I.Cuza nr. 42 , bl. 6A solicită concesionarea unui  teren în suprafaţă de 21mp, 
situat în Craiova, str. A.I.Cuza, în vecinătatea de nord  proprietăţii deţinută de acesta în Craiova, str. 
A.I.Cuza nr. 42 , bl. 6A, în vederea realizării unei investiţii de construire scara acces şi realizare rampa 
acces persoane cu dezabilităţi către spaţiile situate la parterul şi demisolul imobilului.  

 În această adresă domnul Radu Adrian Cătălin precizează că realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru a veni în întâmpinarea unei circulaţii fluente a cetăţenilor ce apelează la serviciile 
asigurate de ING Self Bank . 

Terenul în suprafaţă de 21mp necesari realizării scarii de acces şi rampei acces persoane cu 
dezabilităţi aparţine domeniului public al Municipiului Craiova şi este înregistrat cu valoarea de inventar 
de 24047lei. 

Prin Autorizaţia de Construire nr. 424/22.03.2005 domnul Radu Adrian Cătălin pentru ING Bank 
N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti se autorizează reamenajare spaţiu comercial pentru intermedieri 
servicii asigurări (AC= 137,65mp) şi semnalistica exterioară (S= 8,50mp) 

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. b şi c, coroborat cu alin. (5) lit. a şi art. 123 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- 1) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 15 ani, către Radu Adrian 
Cătălin, a terenului în suprafaţă de 21mp, situat în Craiova, str. A.I.Cuza,nr. 42, bl 6A  teren 
identificat în Anexa la prezentul raport; 

- 2) Preţul de pornire a negocierii prevăzute la punctul 1 din prezentul raport va fi stabilit prin raport 
de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

- 3) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune 
prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, să desemneze comisia de negociere a preţului 
concesiunii (redevenţa) terenului în suprafaţă de 21mp, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public privind intabularea terenului în suprafaţă de 21mp, notarea contractului de 
concesiune al terenului în suprafaţă de 21mp, la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege; 

- 4) Cheltuielile ocazionate pentru intabularea pe numele Municipiului Craiova, a a terenului în 
suprafaţă de 21mp, situat în Craiova, str. A.I.Cuza, perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către domnul Radu 
Adrian Cătălin 

-  5) Domnul Radu Adrian Cătălin are obligaţia de a plăti, până la data de 01.03.2015, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii trei ani, a terenului în suprafaţă de 21 mp, ce se va calcula 
conform Hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi 
legislaţiei în vigoare.   

             Director executiv,                                                                                               
         Cons. Jur. Ionuţ Gâlea          
                                                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                                                     Insp. Cosmin Popescu             
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