
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire 
al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan 

Cantacuzino – zona Pelendava  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.157660/2022, raportul nr.159446/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.160796/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru 
terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava;    

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.442/2022 referitoare la 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.288/01.09.2007 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Sky Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L.; 
          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 
alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire al 
renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 34,40 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava, care face obiectul contractului de 
concesiune nr.288/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
Sky Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L., la suma de 313,85 lei/mp/an, 
echivalent a 65,09 euro/mp/an, respectiv 26,15 lei/mp/lună, echivalent a 5,42 
euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Andresim S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               
Direcţia Patrimoniu                                                                                 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                
Nr. 157660/08.09.2022 

                                                                          
                                                             
                                        
                                                                     

Referat de aprobare 

     la Proiectul de Hotărâre privind  însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect  stabilirea 

preţul de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, situat în 
Craiova, str. dr. Ioan Cantacuzino -zona Pelendava 

 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 442/2022 s-a aprobat 

prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 288/2007, încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Sky Holding S.R.L. pentru Andresim S.R.L, ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 34,40 mp, str. dr. Ioan 

Cantacuzino -zona Pelendava, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 

 Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

442/2022, în conformitate cu art. 2 al acesteia, în vederea renegocierii redevenţei pentru 
terenul menţionat mai sus, este necesară însuşirea unui raport de evaluare în Consiliului Local 

al Municipiului Craiova.  

 Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 108 lit. b, art.129 

alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit. g, art. 154  alin. 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, art. 871-873 Cod Civil, în baza Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 442/2022, este necesară şi oportună promovarea proiectului de 
hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect stabilirea preţul de pornire al 

renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață 34,40 mp, situat în Craiova, str. dr. Ioan 
Cantacuzino -zona Pelendava, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 288/2007.  

 
 

               Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 

 
                Director Executiv,                                                             Şef Serviciu, 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                   Avizat, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                      Viceprimar,   
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                Aurelia FILIP 
Nr. 159446/12.09.2022 
                                                                                                                                                      
                             
                                                                                                               

Raport  
 privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al 
renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, situat în Craiova, str. dr. 

Ioan Cantacuzino-zona Pelendava  
 
 
 

 Între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky Holding S.R.L. pentru 
Andresim S.R.L. a fost în derulare contractul de concesiune nr. 288/2007, având ca 
obiect terenul ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
34,40 mp, situat str. dr. Ioan Cantacuzino-zona Pelendava,  pentru o perioadă de 15 ani. 

Întrucât  perioada de valabilitate a contractului de concesiune mai sus amintit a 
expirat, la solicitarea concesionarului Andresim S.R.L. şi, în conformitate cu Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
442/2022 s-a aprobat prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 288/2007, pentru 
o perioadă de 7 ani și 6 luni, respectiv până la 01.03.2030.   
       Conform art. 2 al hotărârii nr. 442/2022, mai sus menţionată, redevenţa pentru 
terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 288/2007 va fi renegociată având 
ca preţ de pornire un Raport de evaluare, însuşit prin hotărâre a Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 
 Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 442/2022, având în vedere Contractul de achiziţie publică nr. 103299 /2022, 
privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, în conformitate cu 
obligaţiile asumate în contract, autoritatea locală a solicitat evaluarea pentru stabilirea 
cuantumului redevenţei pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 
288/2007. 
  În urma solicitării/comandă, înregistrată sub nr. 151560/2022, făcută de  
autoritatea locală către Blănariu Mihail-Dumitru PFA, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România- ANEVAR, a fost întocmit raportul de 
evaluare, ce estimează valoarea de piaţă şi valoarea estimată a preţului de pornire al 
renegocierii redevenței pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, str. dr. Ioan 
Cantacuzino-zona Pelendava, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 288/2007,  
care se regăseşte în Anexa la prezentul raport. 



       În cadrul raportului de evaluare a fost stabilită valoarea estimată a redevenţei în 
cuantum de 313,85 lei/mp/an - echivalent a 65,09 euro/mp/an, respectiv 26,15 
lei/mp/lună -  echivalent a 5,42 euro/mp/lună. Valorile nu includ TVA. 

Conversia lei/euro a fost făcută la 4,8215 lei pentru un euro, curs valutar la data 
de  05.09.2022, data elaborării raportului  de  evaluare.  

Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de evaluarea 
Bunurilor ANEVAR ediţia 2022, care sunt în conformitate cu Standardele Internaționale 
de Evaluare, astfel: SEV 100 - Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referinţă ai 
evaluării, SEV 102 – Documentare și conformare, SEV 103 – Raportarea evaluării, SEV 
104 - Tipuri de valori, SEV 105 – Abordări și metode de evaluare, SEV 230 - Drepturi 
asupra proprietăţii imobiliare, SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile și eficiența 
energetică,  Ghidul metodologic de evaluare GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile şi 
întruneşte toate condiţiile de formă şi fond. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 108 lit. b, art.129 alin. 
2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit. g, art. 154  alin. 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 871-873 Cod Civil, în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 442/2022, propunem spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 - însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al 
renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, situat în municipiul 
Craiova, str. dr. Ioan Cantacuzino-zona Pelendava, ce face obiectul contractului de 
concesiune nr. 288/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky 
Holding S.R.L. pentru Andresim S.R.L., la suma de 313,85 lei/mp/an  - echivalent a 
65,09 euro/mp/an (valorile nu conţin TVA), respectiv 26,15 lei/mp/lună - echivalent a 
5,42 euro/mp/lună (valorile nu conţin TVA), conform  Anexei  la prezentul  raport. 
 
   
                 Director Executiv,                                                   Şef Serviciu, 
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                               Victor Costache 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi               Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului              legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: _____________                                                      Data: _____________ 
Semnătura:                                                             Semnătura: 
 
 
 
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                       insp. Stroe Mihaela 
                                                                                     Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
                                                               realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                     Data:___________ 
                                                                                     Semnătura:      

























































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 160796/13.09.2022 

 

RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 157660/08.09.2022;  
 Raportul nr. 159446/12.09.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind însuşirea Raportului de Evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de pornire al renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, 
situat în Craiova, str. dr. Ioan Cantacuzino-zona Pelendava; 

 În temeiul prevederilor art. 108 lit. b, art.129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. b,  
art. 139 alin. 1 şi alin. 3 lit. g, art. 154  alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 871-873 
Cod Civil, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 442/2022,  
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte, Agenţi Economici, Direcţia Patrimoniu 
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al 
renegocierii redevenţei pentru terenul în suprafață de 34,40 mp, situat în municipiul Craiova, 
str. dr. Ioan Cantacuzino-zona Pelendava, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 
288/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky Holding S.R.L. pentru 
Andresim S.R.L., la suma de 313,85 lei/mp/an  - echivalent a 65,09 euro/mp/an (valorile nu 
conţin TVA), respectiv 26,15 lei/mp/lună - echivalent a 5,42 euro/mp/lună (valorile nu conţin 
TVA). 

 

 

   Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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