
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       
 PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR._____ 
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2005 
referitoare la aprobarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii proprietate 

privată a statului, aprobate pentru vânzare 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014;  

  Având în vedere raportul nr.131482/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2005 referitoare la 
aprobarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii proprietate privată a statului, 
aprobate pentru vânzare; 

  În conformitate cu prevederile art.13 din Legea 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, Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002  şi Legii 
nr.7/1996, republicată, privind cadastru şi publicitatea imobiliară, 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.327/2005 şi va avea următorul conţinut: 
 „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 Dinculescu 
Gheorghe, în suprafaţă desfăşurată de 30,12 mp., din care utilă 27,17 mp. şi a 
terenului aferent (cotă indiviză), în suprafaţă de 9,81 mp., situat în municipiul  
Craiova, str. A.I.Cuza nr.6”. 

   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 Dinculescu Gheorghe vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

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

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.131482/17.09.2014 

 
 
 
       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, care urmează să fie supuse vânzării potrivit 
prevederilor Legii nr.550/2002 în număr de 49 spatii, iar ulterior actul de autoritate a fost 
modificat prin completare cu alte spatii comerciale. 

Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 327/2005  includerea 
in lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru vanzare, şi a spaţiului 
comercial deţinut de către Dinculescu Gheorghe în str. A I Cuza nr.6.  

În vederea ducerii la îndeplinirea a HCL 327 /2005 a fost încheiat între RAADPFL Craiova şi 
Dinculescu Gheorghe contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.10206/2005 în care la 
art.2 se precizează că obiectul contractului îl constituie vânzarea spaţiului comercial situat în 
municipiul Craiova str. A I Cuza nr.6, în sup desfăşurată de 30,12, din care utilă 27,17mp şi a 
terenului aferent( cotă indiviză) în sup de 9,81mp.  

 Vânzarea a avut la baza: 
-  raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare facut de către evaluatorul SC ING Proev SRL, 

care a stabilit valoarea finală a spatiului impreuna cu terenul(cota indiviza) aferent, 
- procesul-verbal de negociere a preţului între comisia constituită în baza Lg.550/2002 şi 

cumpărător, întocmit la data de 05.10.2005. 
În cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.113615/2014 Dinculescu 

Gheorghe solicită desemnarea unei persoane din partea autorităţii locale pentru încheierea în 
formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare nr.10206/2005 pe care numitul l-a încheiat 
cu RAADPFL Craiova, vanzarea fiind facută in  baza Legii nr. 550/2002, autentificarea actului 
fiindu-i necesara pentru inscrierea proprietatii in cartea funciara. 

Întrucât prin HCL nr.316/2002, cu modificarile ulterioare, act normativ care cuprinde 
lista spatiilor comerciale supuse vânzării, a fost aprobată vânzarea spaţiului fără să se 
facă referire la terenul aferent, cumparatorul care a incheiat contract cu RAADPFL Craiova  
avand  ca obiect achizitionarea spatiului si a terenului, se află în imposibilitatea de a 
obtine intabularea dreptului de proprietate in cartea funciară în temeiul Legii nr.7/1996 
republicată privind cadastru şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările 
ulterioare,  întrucât nu există un act de autoritate care să aibă ca obiect vânzarea 
terenului. 

 
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 

administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, şi ale art.4 alininiatele (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului 
nr.1341/2002, terenul poate fi vândut daca este clarificată situatia sa juridica si daca sunt 
indeplinite conditiile legale.  

 
În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează Teren str. A I Cuza nr.6 

sup13 mp identificat la poziţia nr.9 anexa nr 2A din HCL nr.55/2008. 



 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.13 din Lg.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 celoraflate  în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, modificată şi completată  

In temeiul art.4 alininiatele (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr.1341/2002  
în temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.c) coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 

art.115 alin.1 lit.b şi art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată privind administraţia 
publică locală cu modificările şi completările ulterioare  

în temeiul Legii nr.7/1996 republicată privind cadastru şi publicitatea imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  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 din Hotărârea Consiliului Local nr.327/2005 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 Dinculescu Gheorghe în suprafaţă 
desfăşurată de 30,12 mp din care utilă 27,17 mp şi a terenului aferent (cotă indiviză) 
în suprafaţă de 9,81 mp situat în municipiul  Craiova, str. A.I.Cuza nr.6” 
 

 
 

 
 DIRECTOR EXECUTIV                                                   SEF SERVICIU,        
   Cons juridic   Cristian Ionuţ Gâlea                                 Silvia Nănău 
 
 
 
 
 
                                                          Întocmit, 
                                                 Exp. Chiriac Madlen 
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