
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 PROIECT 

                          
 

     
             HOTĂRÂREA  NR. ____ 

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Anedio 
Farm S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.157290/2022, raportul nr.157308/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.161943/2022 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm S.R.L.,  
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76;      

 În conformitate cu prevederile art.693-702 din Codul Civil,  Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.108 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

                   În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit g, art.154 alin.1, 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. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 
Anedio Farm S.R.L.,  asupra terenului în suprafaţă de 528,55  mp., ce face parte din 
terenul în suprafaţă de 970 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76, identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1, se constituie pe o perioadă de 
10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularilor dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. Anedio Farm S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului 
identificat la art.1, calculată conform raportului de evaluare. 



Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Anedio Farm S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                 INIŢIATOR,     AVIZAT, 
                PRIMAR, 
     Lia-Olguța VASILESCU 

 

      SECRETAR GENERAL, 
    Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                  
Direcţia Patrimoniu                                                                       
Serviciul Patrimoniu                                                                

Nr.157290/ 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre   privind  constituirea dreptului de superficie,  cu titlu oneros,  

asupra bunului imobil-teren intravilan în suprafață totală  de 528,55 mp,  
situat în Craiova, str. George Enescu nr.76, jud. Dolj 

 

  Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.145925/18.08.2022 şi 
nr.150817/29.08.2022, SC Anedio Farm SRL solicită eliberarea unui titlu legal asupra 
terenurilor aferente spaţiilor comerciale aflate în proprietatea sa, situate în Craiova, str. George 
Enescu nr.76, bloc 15 Parter. 
 Societatea este proprietara spaţiilor comerciale conform contractului de vânzare 
cumpărare, autentificat sub nr.3317/18.12.2009, BNP Sandu Cosmin şi conform contractului 
de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 1925/17.12.2014, BNP Balaci Eugen. 
 Terenul pe care sunt amplasate aceste spaţii comerciale face parte din terenul în 
suprafață de 970 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova,  având numărul  
de inventar 41000545. 

Potrivit prevederilor art. 693 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
"Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori 
în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă".  

Conform  art. 697 alin. (1) din Codul civil se prevede că :"În cazul în care superficia s-a 
constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de 
către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă 
egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia 
construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum şi de orice 
alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei".  

Astfel, având în vedere că terenul pentru care se solicită folosința, face parte din terenul 
proprietate privată a Municipiului Craiova, iar superficia reprezintă un drept real ce poate fi 
constituit sau dobândit numai asupra bunurilor care se află în proprietate privată și ținând cont 
de faptul că redevența se constituie venit la bugetul local, este necesară  și oportună inițierea 
proiectului de hotărâre  privind  constituirea dreptului de superficie,  cu titlu oneros, asupra 
bunului imobil-teren intravilan în suprafață de 528,55 mp, ce face parte din terenul proprietatea 
Municipiului Craiova  nr. de inventar de 41000545,  pe o perioadă de 10 ani. 

  
 

                                                                     Primar, 
                                             Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                            

        Director Executiv,                                                                                  Șef Serviciu, 
     Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                          Lucian Cosmin Mitucă 

 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                 Avizat,  

Direcţia Patrimoniu                                                                                   Viceprimar, 
Serviciul Patrimoniu                                                                                 Aurelia Filip 
Nr.157308/    
                                      
                                                                RAPORT                                                                    

la Proiectul de hotărâre   privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros,  
asupra bunului imobil-teren intravilan în suprafață totală  de 528,55 mp,  

situat în Craiova, str. George Enescu nr.76, jud. Dolj 
 

 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.145925/18.08.2022 
şi nr.150817/29.08.2022, SC Anedio Farm SRL solicită eliberarea unui titlu legal asupra 
terenurilor aferente spaţiilor comerciale aflate în proprietatea sa, situate în Craiova, str. 
George Enescu nr.76, bloc 15 Parter. Terenul pe care se află situate spaţiile comerciale 
aparţine proprietăţii private a municipiului Craiova, fiind inclus în bunul inventariat sub 
nr.41000545.( teren în suprafaţă de 970 mp) 
 Societatea este proprietara  a trei dintre spaţiile comerciale conform contractului de 
vânzare cumpărare, autentificat sub nr.3317/18.12.2009, BNP Sandu Cosmin după cum 
urmează: 
 1) spaţiul comercial situat în Craiova, str. G. Enescu nr.76, bl.15, parter, în suprafaţă 

construită de 72,73 mp, identificat cu nr. cadastral 2910/0/2/2, înscris în Cartea Funciară 
nr.37728 a localităţii Craiova (extras de CF pentru informare nr.141720/28.07.2022) 
 2) spaţiul comercial situat în Craiova, str. G. Enescu nr.76,  bl.15, parter, în suprafaţă 

construită de 26,55 mp,  identificat cu nr. cadastral  2910/0/2/1/2, înscris în Cartea 
Funciară nr.200034-C1-U71  a localităţii Craiova ( extras de CF pentru  informare nr. 
141719/28.07.2022) 
 3) spaţiul comercial situat în Craiova, str. G. Enescu nr.76, bl.15, parter, este alcătuit 
din magazie cu suprafaţa utilă de 13,09 mp şi magazin cu suprafaţa  utilă de 23.30 mp 
identificat cu nr. cadastral 2910/0/2/3/1, înscris în Cartea Funciară nr.200034-C1-U40 a 
localităţii Craiova.  Însumate, ambele încăperi au suprafaţa construită de 42,05 mp. 
 De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.150817/29.08.2022, SC Anedio Farm SRL solicită eliberarea unui titlu legal asupra 
terenului aferent spaţiului comercial în suprafaţă utilă de 292,57 mp, aflat în proprietatea sa, 
situat în Craiova, str. George Enescu nr.76, bloc 15 Parter. 
 Societatea este proprietara spaţiului sus menţionat conform contractului de vânzare 
cumpărare, autentificat sub nr.1925/17.12.2014, BNP Balaci Eugen precum şi actului de 
dezmembrare autentificat sub nr.1421/16.11.2015, BNP Vlădoianu Teodora, astfel : 

1) spaţiul comercial în suprafaţă utilă de 46,73 mp, nr. cadastral 200034-C1-U33 
2) spaţiul comercial în suprafaţă utilă de 229,86 mp, nr. cadastral 200034-C1-U34. 

 Conform art. 460, alin.4  din Codul Fiscal : ,, dacă dimensiunile exterioare al unei 
clădiri nu pot fi efectiv măsurate, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se 
determină prin înmulţirea suprafeţei utile a acesteia cu un coeficient de transformare de 1,4 
ˮ. În acest caz, rezultă că suprafaţa construită a suprafeţelor utile de 46,73 mp plus 229,86 
mp, adică utilă de 276,59 mp, va fi  de 387,22 mp. 
 Ca urmare, suprafaţa totală construită propusă pentru superficie este de 72,73 
mp+26,55 mp+42,05 mp + 387,22 mp  = 528,55 mp 



 Aceste spaţii comerciale se află amplasate pe terenul în suprafaţa totală  de 970 mp , 
având nr. de inventar 41000545. Suprafaţa totală de teren solicitată spre folosinţă este de 
528,55 mp, pe restul suprafeţei de teren de 441,45 mp, până la 970 mp, nefiind încheiate în 
prezent contracte de închiriere. 
 Conform Codului Civil, dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, 
conferindu-i titularului său trei atribute şi anume: posesia, folosinţa si dispoziţia. Există şi 
excepţii când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din 
conţinutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal constituit ori 
recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv 
proprietarului. În acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului de 
proprietate. Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul 
de uz, dreptul de abitaţie si dreptul de servitute şi ele pot fi constituite sau dobândite numai 
asupra bunurilor care se află in proprietate privată. 
  Potrivit alin. (1), art.693 din Codul Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau 
de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra 
căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă, suprapunându-se două drepturi de 
proprietate: dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor sau 
altor lucrări şi dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă 
persoană. Dreptul de superficie este un drept real principal, constituindu-se numai pentru 
bunuri imobile. Este un drept temporar, durata maximă a termenului de superficie fiind de 
99 ani cu posibilitatea reînnoirii la expirarea termenului, conform dispoziţiilor art.694 din 
Codul Civil.  
 Cu privire la caracterul şi natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu 
gratuit sau cu titlu oneros, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 697 Cod Civil.  
 Dat fiind faptul că este justificat să se încaseze de la proprietarii acestor  construcţii 
edificate  pe un teren ce aparţine autorităţii locale, contravaloarea folosinţei terenului pe 
care sunt amplasate construcţiile constituind venituri ale autorităţii locale, propunem 
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea SC Anedio Farm SRL pentru 
suprafața totală de 528,55  mp, identificată în anexă la prezentul raport,  pe o perioadă de 10 
ani. 
 În conformitate cu prevederile alin (1) art. 697 din Codul Civil, titularul dreptului de 
superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, 
ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei, de zona în care se află terenul, 
precum şi alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei. 
  Întinderea şi exercitarea dreptului de superficie se va realizeaza în condiţiile art. 695 
Cod Civil, în condiţiile contractului ce urmează a se încheia între autoritatea locală şi 
titularul dreptului de proprietate asupra construcţiei, numit superficiar.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 377/2015 s-a aprobat la 
art.1, contractul-cadru pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor 
construcţiilor edificate pe acestea, iar la art. 2 a fost împuternicit Primarul Municipiului 
Craiova să încheie, să semneze contractele de superficie, cu titlu oneros şi să 
îndeplininească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege, şi totodată cheltuielile 
aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros şi îndeplinirea condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, să fie suportate de beneficiarii dreptului de 
superficie cu titlu oneros.  
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 



Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 
după caz, să fie:a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) 
închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte 
modalităţi prevăzute de lege. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile art. 693-702 din Codul Civil, 
cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu Legea 50/1991R  privind executarea lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,  cu Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2015, art.108 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi în 
temeiul art.129 alin.2 lit.c), coroborat cu alin.6 lit.a), art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g)  
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 
 1.Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm 
S.R.L. asupra terenului în suprafaţă de 528,55 mp ce face parte din terenul în suprafață de 
970 mp, situat în str.George Enescu nr.76, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, identificat în anexa la prezentul raport. 
 2.Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, se 
constituie pe o durată de 10 ani.  
 3.Cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la punctul 1 din prezentul raport, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
  4. S.C.Anedio Farm S.R.L. are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de la 
aprobare, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului identificat in anexa la 
prezentul raport, calculată conform raportului de evaluare . 
 5.Nerespectarea condiţiei prevăzută la pct. 4 din prezentul raport, duce la 
neîncheierea contractului de superficie. 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Gavrilescu Florentina 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































































































































































































	1 proiect
	2 referat de aprobare
	3 raport
	4 ANEXA
	5 raport avizare
	6
	materiale la raport
	Materiale superficie Anedio  toate


