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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin 

lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului proprietatea privată a 
municipiului Craiova, , situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014. 
         Având în vedere raportul nr.132132/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se  propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin lichidator 
judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova,  situat 
în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi ale 
Codului Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, 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 

S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L., a terenului în 
suprafaţă de 307 mp., situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.70, Bloc 
locuinţe F 5a, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.  Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza raportului 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, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C.CRASER S.A., prin 
lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L.. 

  Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată 
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Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar 
.S.C.NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 132132/17.09.2014                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                             Lia Olguţa  Vasilescu 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa nr. 4109507/28.07.2014  NICK SPRL  cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.15B, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei  al S.C. CRASER S.A, solicită concesionarea terenului de sub imobilul -
construcţie ,situat în str. Amaradia bloc F5a. 
În sensul solicitării se precizează: 
-Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat Decizia nr. 4196/02.10.2013 prin care s-a dispus respingerea  ca 
nefondat, a recursului  declarat de pârâţii Consiliul Local  prin Primar şi Primăria Municipiului Craiova împotriva 
deciziei nr. 156/06.11.2012 a Curţii de Apel Craiova, Secţia II Civilă,  
-Prin Decizia nr.156/06.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul 3078/63/2006 s-a admis acţiunea 
formulată de către  S.C. CRASER S.A prin lichidator judiciar şi obligat pârâţii să lase în deplinătate şi linişte 
posesie imobilul situat în str. Amaradia  nr.70B bloc F5a 
-Terenul de sub imobil este proprietatea privată a municipiulCraiova aşa cum rezultă din Hotărârea   Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.819/19.12.2013 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova aprobat prin H.C.L. nr.522/2007,unde bunul figurează în Anexa nr.1 la 
poziţia 23 cu denumirea ,,teren str. Amaradia  nr.70 în suprafaţă de 397 mp din care aferent construcţie bloc 
locuinţe F5a -307 mp şi valoare de 190.560,66 lei” 
-Pentru a deschide cartea funciară a imobilului este necesar ca proprietarul construcţiei să aibe acordul  
municipiului Craiova referitor la terenul aferent construcţiei. 
-În  clădirea „Bloc de apartamente F5A” din Craiova, cartier Brazda lui Novac, funcţionează Grădiniţa nr. 53, 
astfel că pentru soluţionarea situaţiei şi continuarea actului educaţional s-a formulat interesul autorităţii locale 
privind demararea procedurii de achiziţionare a imobilului deţinut  în  proprietatea de către S.C. CRASER S.A prin 
lichidator judiciar ,cu acordul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei S.C.CRASER S.A  
  Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, Legii nr.7/1996,republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi 
Codul Civil, în temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. b,art.45 alin 3, şi art.123 alin.1 din Legea nr. 
215/2001, republicată , privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

    1.Concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către S.C. CRASER S.A  prin  lichidator judiciar 
S.C. NICK S.P.R.L.  a terenului proprietate privată a Municipiului Craiova, în suprafaţă de 307mp , situat în 
Craiova, str. Amaradia  nr.70, -Bloc locuinţe F 5a ,identificat în Anexa care face parte din prezentul raport. 

 2. Preţul de pornire al negocierii redevenţei  va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi supus aprobării  
Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

       3.Împuternicirea  Primarului Municipiului Craiova să desemneze comisia de negociere a preţului concesiunii, să 
semneze contractul de concesiune, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public, la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze  procedurile  de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
 4.Cheltuielile ocazionate de  intabularea terenului identificat la punctul 1 din       prezentul raport, perfectarea 
actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către  S.C. 
CRASER S.A prin  lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L.  
 5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 
referitoare la  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova,modificată şi 
completată. 
   Director executiv,                                                                                               Întocmit, 
            Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                                         Silvia Nănău 
 
























	01
	02
	03

