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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
                                    HOTĂRÂREA NR.____ 

privind concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova a.s.Vyskov, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea 

Severinului, lângă S.C.COLAS DRUMURI 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014. 
         Având în vedere raportul nr.181016/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se  propune concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova a.s.Vyskov, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Calea 
Severinului, lângă S.C.COLAS DRUMURI; 

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, ale 
Codului Civil,Legii nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, modificată şi 
completată şi Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

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 RC 

Craiova a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 140 mp., situat în str.Calea Severinului, lângă S.C.COLAS 
DRUMURI, 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 pe numele Municipiului Craiova a 
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 RC Craiova a.s.Vyskov. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi RC Craiova a.s.Vyskov 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. 181016/11.12.2014                                                                           SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                            Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa nr. 142736/03.10.2014 RC Craiova a.s. Vyskov persoană juridică cehă , cu sediul în Republica 
Cehă prin sucursala din Piteşti cu sediul în str. Victoriei , nr. 13B , spaţiul B.3.4 , camera 3 îşi exprimă intenţia  
privind concesionarea terenului în suprafaţă de 140mp, situat în Craiova, str Calea Severinului lângă SC COLAS 
DRUMURI , în vederea utilizării drept cale de acces către imobilul situat în municipiul Craiova , str. Calea 
Severinului , nr. 97. 
 În această adresă RC Craiova a.s. Vyskov  precizează că realizarea acestui acces  este necesar pentru 
obţinerea avizelor premergătoare autorizaţiei de construire în ce priveste edificarea unei clădiri de birouri clasa A 
cu parcare proprie.   
 Deoarece imobilul proprietate privătă situat în municipiul Craiova , str. Calea Severinului , nr. 97 (fost 
Calea Severinului nr. 17A , fost str. Nicolae Titulescu , nr. 171B) , nu are cale de acces directă către   str. Calea 
Severinului , suprafaţa de teren direct învecinată cu acestă proprietate şi  str. Calea Severinului este terenul în 
suprafaţă de 140mp  proprietatea municipiului Craiova.  
 Terenul în suprafaţă de 140mp situat în Craiova, str Calea Severinului lângă SC COLAS DRUMURI 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local nr. 197/2014 , anexa nr. 1, 
poziţia 2. 

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, a Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

• 1) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către RC Craiova a.s. 
Vyskov a terenului în suprafaţă de 140mp, situat în Craiova,str Calea Severinului lângă SC COLAS 
DRUMURI  , 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)  Împuternicirea 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 140mp, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public privind 
intabularea terenului în suprafaţă de 140mp, notarea contractului de concesiune al terenului în 
suprafaţă de 140mp, 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 terenului în 
suprafaţă de 140mp, situat în Craiova,str Calea Severinului lângă SC COLAS DRUMURI 
perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege 
vor fi suportate de către RC Craiova a.s. Vyskov . 

 
              Director executiv,                                                                                      întocmit, 
           Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                         insp. Cosmin Popescu       
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