
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 

preţului de pornire al închirierii Bazei Sportive “Extensiv”, situată în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
25.09.2014; 
         Având în vedere raportul nr.134936/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
preţului de pornire al închirierii Bazei Sportive “Extensiv”, situată în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35;  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.442/2014 
referitoare la închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 
judiciar S.C.NICK S.P.R.L.; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire al închirierii Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi 
nr.4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, prevăzut  în   anexa  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea 8.800 lei/lună (fără 
TVA). 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK 
S.P.R.L.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.134936/23.09.2014     

                                                                     
Se aprobă,                                                                                                                                              
      PRIMAR,                                                                                     
                                                                                     Lia Olguţa Vasilescu 

 
RAPORT, 

 
Prin Hotărârea nr.442/2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat închirierea Bazei 

Sportive Extensiv , cu nr. cadastral 4926/1 şi nr. 4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, 
situată în Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin 
lichidator judiciar  S.C. NICK S.P.R.L. 

Potrivit art. 2, preţul de pornire al închirierii va fi stabilit  prin raport de evaluare, care va fi supus 
aprobării  Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Având în vedere Contractul de servicii nr.107687/24.07.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
A.M.T. SERVICE S.R.L., privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, prin adresa 
nr.132845/01.09.2014 s-a solicitat efectuarea raportului de evaluare pentru stabilirea preţului închirierii Bazei 
Sportive Extensiv , cu nr. cadastral 4926/1 şi nr. 4926, înscrisă în cartea  funciară nr.4036 a localităţii Craiova, 
situată în Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin 
lichidator judiciar  S.C. NICK S.P.R.L.,în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile   
asumate prin  contract.     

Cu adresa nr.125525/04.09.2014, S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L solicită desemnarea altei 
persoane/societăti în vederea realizării lucrării, întrucât a întocmit un raport de evaluare în data de 12.04.2013 
pentru acelaşi bun ,solicitantul  fiind S.C. NICK S.P.R.L. Craiova,administratorul judiciar al societăţii 
EXTENSIV COM SRL. 

În atare situaţie,în baza notei justificative nr. 126669/08.09.2014,în conformitate cu art.19 din OUG 
34/2006,cu modificările şi completările ulterioare, “autoritatea contractantă achiziţionează direct produse 
,servicii sau lucrări,în măsura în care valoarea achiziţiei estimată, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 Euro 
exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de produse sau servicii, respectiv a 100.000 Euro exclusiv TVA pentru 
fiecare achiziţie de lucrări, s-a aprobat achiziţia directă a serviciilor având ca obiect: “Achiziţie servicii de 
evaluare bunuri pentru determinarea preţului de pornire la închirierii Bazei Sportive Extensiv,situată în 
Craiova,str. Nicolae Romanescu, nr.35,ce aparţine lui S.C.EXTENSIV COM SRL prin lichidator judicial S.C. 
NICK SPRL”, cod CPV 79419000-4,servicii de consultanţă în domeniul evaluării, cu o valoare estimată de 
999,00 lei(excl.TVA), respectiv 227,01 Euro,conform pragului valoric 20.379,94 Euro. 

Prin adresa nr. 132873/18.09..2014, S.C. RALICRI COM SRL- Craiova,str.Arh. Ion Mincu,nr.22 se 
oferă să presteze serviciile cuprinse în invitaţia de participare nr. 128770/10.09.2014 în vederea determinării 
preţului de pornire a închirierii Bazei Sportive Extensiv, situată în Craiova, str. Nicolae Romanescu,nr.35. 

În opinia evaluatorului, preţul închirierii a fost stabilit la valoarea de  2000 Euro/lună (fără TVA) 
echivalentul a 8.800 lei/lună (fără TVA). 

Faţă  de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.442/2014, în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) lit. c , 
coroborat cu alin 5, lit.b, art.123,   din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, propunem  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

− Însuşirea raportului de evaluare  având ca obiect stabilirea  preţului de pornire al închirierii 
Bazei Sportive Extensiv , cu nr. cadastral 4926/1 şi nr. 4926, înscrisă în cartea funciară 
nr.4036 a localităţii Craiova, situată în Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.35, la 
valoarea 8.800lei /lună , fără TVA  prevăzut în Anexa la prezentul raport. 

 
 
           Director executiv , 
       Cons Jur. Ionuţ Gâlea                                                                                  
                                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                                            Silvia Nănău 
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