
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

             
                                                                            PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, 

str. Calea Severinului, nr.97A 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
29.01.2015; 
         Având în vedere raportul nr.13093/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, nr.97A;  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.672/2014 
referitoare la 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 temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire a negocierii directe a redevenţei, în vederea concesionării terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 140 mp., 
situat în str. Calea Severinului, nr.97A, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea de 1,4 lei/mp/lună (fără TVA). 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară 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.13093/22.01.2015       
                                                                  Se aprobă,                                                                   
      PRIMAR,                                                                                     
                                                                                     Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

 
RAPORT, 

 
Prin Hotărârea nr.672/18.12.2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat   

concesionarea, prin negociere directă ,pentru 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 , în 
vederea utilizării drept cale de acces către imobilul situat în municipiul Craiova , str. Calea Severinului , nr. 97. 

Potrivit art. 2, preţul de pornire a licitaţiei publice, se stabileşte pe baza raportului 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.111735/01.08.2014 s-a solicitat efectuarea raportului de evaluare pentru stabilirea 
preţului de pornire a redevenţei pentru începerea negocierii directe  a concesiunii  terenului în 
suprafaţă de 140mp, situat în Craiova, str Calea Severinului lângă SC COLAS DRUMURI    

Cu adresa nr.12926/22.01.2015 , S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L transmite  raportul  de evaluare 
prin care a fost estimată valoarea de piaţă a  terenului în suprafaţă de 140 mp  la 59100lei,fără TVA, şi 
valoarea redevenţei la 1.4 lei/mp/lună , fără TVA. 

În opinia evaluatorului, stabilirea redevenţei la valoarea de 1.4 lei/mp/lună are în vedere 
prevederile OUG nr.54/2006 şi Legii nr.50/1991rep, privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, respectiv,, Limita minimă a preţului concesiunii se 
stabileste, dupa caz, prin hotarare a  consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a 
preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură 
aferente” 

Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr..672/18.12.2014 referitoare  la  concesionarea, prin 
negociere directă ,pentru 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 , în vederea utilizării drept cale de 
acces către imobilul situat în municipiul Craiova , str. Calea Severinului , nr. 97, 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 a   
negocierii directe  în vederea concesionării  terenului aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă 140mp, situat în   str. Calea Severinului , nr. 97A, la 
valoarea de 1.4 lei/mp/lună , fără TVA  prevăzut în Anexa la prezentul raport. 
 

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

 

 












































