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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
                                                                                              PROIECT 
                                  

     HOTĂRÂREA NR.______ 
privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/2014 

şi nr.566/2014 referitoare la terenul, proprietatea publică a municipiului Craiova, 
situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C 

 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015. 
         Având în vedere raportul nr.40746/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/2014 şi 
nr.566/2014 referitoare la terenul, proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în 
cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, modificată şi completată şi art.1324-1329, art.1562 din Codul Civil; 

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/2014 
referitoare la concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către 
Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1286 mp., situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. 
Tineretului, nr.18 C. 

  Art.2.  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.566/2014 referitoare la aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă , bvd.Tineretului, nr.18 C. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Kaufland România Societate în Comandită 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr. 40746/12.03.2015                                                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                            Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 

  Prin adresa nr. 47206/2014 Kaufland România Societate în Comandită, a solicitat concesionarea  
terenului în  suprafaţă de 1286mp, situat în imediata apropiere a  magazinului Kaufland din municipiul 
Craiova, Bulevardul Tineretului  nr. 18C, pentru extinderea locurilor de parcare pe acest teren.  
 Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 287/26.06.2014 s-a aprobat concesionarea prin negociere directă , 
pe o perioadă de 10 ani, către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a 
municipiului Craiova , în suprafaţă de 1286mp, situat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Bdul Tineretului, nr. 
18C. 

Potrivit art. 2, din hotărârea mai sus menţionată , preţul de pornire al negocierii redevenţei, se  
stabileşte prin raport de evaluare care va fi supus aprobării  Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Având în vedere Contractul de achiziţie publică nr. 107687/22.07.2014 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L. privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, 
autoritatea publică local a solicitat efectuarea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 1286mp , situat 
în municipiul Craiova, Cart. Craioviţa Nouă , bvd. Tineretului, nr.18 C. 
          Prin  Raportul de Evaluare nr. 94/23.10.2014  întocmit de S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L şi înregistrat la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr. 154144/2014  a fost estimată valoarea de piaţă, fără TVA, a terenului în 
suprafaţă de 1286mp, situat în municipiul Craiova, Cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr. 18 C. la 
valoarea de 739600lei fără TVA. Potrivit acestuia valoarea redevenţei  a fost stabilită la valoarea de  1.92 
lei/mp/luna, fără TVA iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 566/30.10.2014 a fost însuşit raportul de 
evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii redevenţei terenului în suprafaţă de 
1286mp , situat în municipiul Craiova, Cartier Craioviţa Nouă , bvd. Tineretului , nr. 18 C. 
         La  art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 287/26.06.2014 a fost împuternicit Primarului Municipiului 
Craiova să semneze contractul de concesiune , să desemneze comisia de negociere a preţului concesiunii 
(redevenţa) terenului în suprafaţă de 1286mp, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public 
privind intabularea terenului în suprafaţă de 1286mp, notarea contractului de concesiune al terenului în 
suprafaţă de 1286mp, la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
             Deoarece până la data actuală SC Kaufland România Societate în Comandită nu a întreprins 
demersurile pentru negocierea preţului redevenţei terenului concesionat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 
287/26.06.2014 , apreciem în ceea ce priveşte art. 5 din   hotărârea mai sus menţionată ca neândeplinită de 
către SC Kaufland România Societate în Comandită. 
 În atare situaţie se poate concluzionaconduita SC Kaufland România Societate în Comandita şi nu a 
administraţiei  Hotărârea Consiliului Local nr. 287/26.06.2014 devine revocabilă  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile, atr. 1324-1329 , atr.1562  noului Cod Civil cu 
art.129 din Ordonanţa 92/2003- cod de procedură fiscală modificată , cu art. 36 alin. (2) lit. b şi c, din Legea 
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nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

• revovarea Hotârâriilor Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr. 287/26.06.2014 
privind concesionarea prin negociere directă , pe o perioadă de 10 ani, către Kaufland România 
Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova , situat în Craiova, 
cartier Craioviţa Nouă, Bdul Tineretului, nr. 18C şi nr. 566/30.10.2014 privind însuşire raportului de 
evaluare a terenului , situat în municipiul Craiova, Cartier Craioviţa Nouă , bvd. Tineretului, nr. 18 C. 

 
 

              Director executiv,                                                                             Şef serviciu, 
   Cons. Jur. Ionuţ Cristian Gâlea                                                                   Silvia Nănău 
 
 
 
                                                                                   Întocmit, 

                                                                           insp. Cosmin Popescu 
 
 
 
 

 
 
 

 














