
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului 
privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

   Având în vedere raportul nr.86269/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat 
al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară şi Codului Civil; 

  În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.123, 
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 vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. CEZ Distribuţie S.A. (fosta 

Filială de Reţele Electrice-Craiova), a terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestei 
societăţi, în suprafaţă de 317 mp., compus din suprafaţa de 72 mp., având 
nr.cadastral 216493 şi suprafaţa de 245 mp., având nr.cadastral 216522, situat în 
str.Doljului, nr.35, identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.3.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. CEZ Distribuţie S.A. 

  Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 
încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

  Art.5.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.1 şi 3 ale Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.251/2014 referitoare la modificarea obiectului 
contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.CEZ Distribuţie S.A. 



     
 
    Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi S.C. CEZ Distribuţie S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    PT SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 86269/2015 
 
                                                 Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
Raport 

 

Prin adresa nr. 4516/12.01.2015 subscisa S.C. CEZ Distribuţie S.A. ( fosta Filiala de Reţele 
Electrice – Craiova) societate administrată în sistem dualist , cu sediul social în Craiova , str. Brestei, nr. 
2 , Judeţul Dolj , Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. 
J16/148/2002, CUI RO 14491102 , având calitate de concesionar în contractul de concesiune nr-
108/01.05.1996 , modificat prin actul adiţional nr. 1/27.03.1997şi actul adiţional nr. 2/30.09.2014,  
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 317mp, compus din  (suprafaţa de 72mp şi suprafaţa  
242mp) identificate cu nr. cadastrale   nr.216493 şi nr 216522 , situat în Craiova, str. Doljului nr. 35 
(fost str Doljului nr. 83) teren pe care este situată construcţia proprietatea acestei societăţi . 

              Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/1995 şi 
29/1996 s-a aprobat concesionarea către Filiala de Reţele Electrice Craiova a terenului în 
suprafaţă de 315 mp situat în Craiova, cartier Brazda lui Novac, lângă bl.G4 (actual str. 
Doljului, nr.35). În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi  Filiala de Reţele Electrice Craiova pentru o perioadă de 50 ani 
contractul de concesiune nr.108/1996.  

  Urmare prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.19/1997 s-a modificat suprafaţa de teren prevăzută la art.1 din contractul de 
concesiune nr.108/1996 de la 315 mp la 440 mp, încheindu-se în acest sens între 
Primăria Craiova şi Filiala de Reţele Electrice Craiova actul adiţional nr.1/1997.   

 Terenul în suprafaţă de 440 mp ce face obiectul acestui contract de concesiune,  
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova conform  Hotărârii Consiliului Local  
al Municipiului Craiova nr.183/2009 .  

 În urma Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Oltenia S.A., 
autentificată sub nr.641/09.03.2007 prin care s-a aprobat schimbarea denumirii Societăţii 
din Electrica Oltenia S.A. (societate din care face parte Filiala de Reţele Electrice 
Craiova ) în CEZ Distribuţie S.A. contractul de concesiune nr.108/1996 a fost preluat de 
S.C. CEZ Distribuţie S.A. pentru care a efectuat plata redevenţelor comunicate anual de 
Primăria Craiova. 

 Facem deasemenea menţiunea că pe toată perioada derulării contractului de 
concesiune, titulara Filiala de Reţele Electrice – Craiova actual S.C. CEZ Distribuţie S.A 
a achitat de fiecare dată, la termen redevenţa comunicată de Primăria Craiova, 
demonstrând astfel că este un partener corect şi nu a creat niciodată probleme autorităţii 
locale în ceea ce priveşte încasarea la bugetul local a redevenţelor datorate. 

 Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.12642/11.08.2006, s-a aprobat 
restituirea în natură către numitul Guran Leonard a suprafaţei de teren de 126 mp, situată 



în Craiova, fostă str. Doljului, nr.83 (actual str. Doljului, nr.35) din terenul de 440 mp ce 
face obiectul contractului de concesiune nr.108/1996.  Astfel, în urma emierii referatului 
de legalitae de către Instituţia Prefectului – Judeţului Dolj s-a încheiat cu numitul Guran 
Leonard la data de 20.05.2013  Procesul Verbal de Punere în Executare a Dispoziţiei 
Primarului nr.12642/11.08.2006. 

 Astfel, în baza Dispoziţiei Primarului nr.12642/11.08.2006 numitul Guran 
Leonard devine proprietarul terenului în suprafaţă de 126 mp, situat în Craiova, str. 
Doljului, nr.35 (fostă Doljului, nr.83) care ulterior vinde acest teren către Mitruţ Paul 
conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.1917/16.04.2014 de 
Notar Public S.S. Floricel Mihai – Marian.  

 S.C.CEZ Distribuţie S.A., prin cererea înregistrată la Primăria Craiova sub nr.      
132999/18.09.2014, solicită reducerea suprafeţei de teren cu 126,00 mp situată în 
Craiova, str.Doljului, nr.35, care face parte din suprafaţa totală de teren de  440,00 mp, 
ce constituie obiectul contractului de concesiune nr.108/1996, ca urmare a restituirii în 
natură către numitul Guran Leonard a acestei suprafeţe de teren. 

 Prin aceeaşi adresă S.C. CEZ Distribuţie S.A. ne face cunoscut că în urma 
ulimelor măsurători cadastrale a terenului ce face obiectul contractului de concesiune 
nr.108/1996  a fost identificată suprafaţa de teren efectiv concesionată, respectiv 
suprafaţa de 317,00 mp aşa cum rezultă şi din extrasele de Cărţii Funciare nr.216493 şi 
nr. 216522.  

 
Solicitarea survine în urma imposibilităţii de a intabula în Cartea Funciară construcţia 
aflată pe două terenuri cu regimuri diferite anume proprietatea privată a Municipiului 
Craiova conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2009 anexa nr.2 , poz 62 
modificată şi completată prin  Hotărârii Consiliului Local nr. 494/2014  şi teren 
proprietate particulara. 

Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor Legii nr 7/1996 a cadastului şi a 
publicităţii imobiliare, a Codului Civil coroborate cu 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, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

1 Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către S.C. CEZ Distribuţie S.A. ( 
fosta Filiala de Reţele Electrice – Craiova), a terenului care aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 317mp compus din  
(suprafaţa de 72mp şi suprafaţa  245mp) identificate cu nr. cadastrale   
nr.216493 şi nr 216522, situat în Craiova, Craiova, str. Doljului nr. 35 (fost str 
Doljului nr. 83) teren pe care este situată construcţia proprietatea acestei 
societăţi, identificat în Anexei 1 şi 2  la prezentul raport 

2 Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului, în suprafaţă de 317mp,  
identificat la punctul 1 din prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de 
evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

3 Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară la O.C.P.I. Dolj, prevăzute de lege, vor fi 
suportate de către S.C. CEZ Distribuţie S.A.; 



4 Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze  actul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la punctul 1  din prezentul raport, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului în suprafaţă 
de 317mp prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-
cumpărare şi la O.C.P.I. Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
Director Executiv 

              cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                               
                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                 Insp. Cosmin Popescu 

 



ANEXA NR. 1



ANEXA NR. 2
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