
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
   

         HOTĂRÂREA  NR. ___ 
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Severinului, nr.34  

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

27.10.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.177792/2022, raportul nr.178545/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.181176/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, 
cu titlu oneros, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în str.Severinului, nr.34;    

            În conformitate cu prevederile art.697 din Codul civil; 
             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.497/2022 referitoare la 
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S. C. EMASOR SERVICE 
S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34; 
          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 și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 
titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros,  asupra terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Severinului, nr.34, în 
suprafață de 366 mp., în cuantum de 33.479 lei/an, echivalent a 6.776 euro/an, 
respectiv lunar în cuantum de 2.790 lei/lună, echivalent a 564 euro/lună, precum şi 
contravaloarea folosinţei terenului începând cu data de 23.03.2022, în cuantum de 
16.151 lei-echivalent a 3.269 euro, 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 S. C. EMASOR SERVICE 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 Patrimoniu 

Nr.177792/     11.10 .2022 

 

                                                              Referat de aprobare 

 
al  Proiectului de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare în vederea stabilirii cuantumului 
prestației titularului dreptului de superficie cu titlu oneros  , în favoarea   S.C. Emasor Service SRL,  
asupra terenului în suprafaţă de 366 mp, situat în Craiova, str. Severinului nr.34( fost nr.168), jud. 

Dolj, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova  
 
 

  Prin Hotărârea nr.497/29.09.2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, la art.1, 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea SC Emasor Service SRL  asupra 
terenului în suprafaţă de 366 mp, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova şi face parte 
din terenul în suprafață de 16.998 mp, situat în municipiul Craiova, str.Severinului nr.34 ( fost nr.168), 
identificat în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.    

                          Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1, se constituie pe o perioadă de 10 ani. 
Cuantumul  prestaţiei titularului 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, 
iar contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului identificat la art.1 va fi calculată conform 
raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Contravaloarea dreptului de superficie asupra terenului se constituie venit la bugetul local. 
 Având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție servicii de 
evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, 
precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 –în vigoare, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a procedat la  stabilirea cuantumului 
prestației titularului dreptului de superficie  cu titlu oneros asupra terenului antemenţionat, precum şi la 
calculul contravalorii folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului, în vederea ducerii la îndeplinire a 
obiectivelor HCL nr. 497/2022, în conformitate cu cu prevederile art.697 din Codul Civil, în temeiul 
art.108, art.129,  alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art. 139, alin.1 și alin.2, art.154 alin.1, din  Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 
analizarea şi aprobarea unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare de stabilire a 
cuantumului prestației titularului dreptului de superficie cu titlu oneros, constituit pe o perioada de 10 
ani, precum şi  contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului ce face obiectul HCL nr.497/2022. 
 
 

PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 

 
 
 
 

Director executiv,                                                                                Şef serviciu 

  Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 
 

 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                             Avizat,  

Direcţia Patrimoniu                                                                                  Primar, 
Serviciul Patrimoniu                                                                                 Lia-Olguţa Vasilescu 
Nr.178545/17.10.2022    

                                                               
                                                                            

RAPORT  
privind însușirea Raportului de Evaluare în vederea stabilirii cuantumului prestației titularului 

dreptului de superficie cu titlu oneros , în favoarea   S.C. Emasor Service SRL,  asupra terenului în 
suprafaţă de 366 mp, situat în Craiova, str. Severinului nr.34 ( fost nr.168), jud. Dolj, teren ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova  
 
 

 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile art.693-702 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, în 
temeiul art.108, art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art.139, alin.1 și alin.2, din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi potrivit  Hotărârii  Consiliului  Local nr.497/2022 
 se propune de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu un proiect de hotărâre privind  
însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte cuantumul prestației titularului dreptului de superficie cu 
titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 366 mp, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova şi face parte din terenul în suprafață de 16.998 mp, situat în municipiul Craiova, 
str.Severinului nr.34 ( fost nr.168), identificat în anexa care face parte integrantă din această hotărâre. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 75502/15.04.2022, Bunget 
Ema Felicia, administrator al SC Emasor Service SRL, solicită încheierea unui contract de superficie 
asupra terenului situat în Craiova, str. Severinului nr.34, în suprafaţă de 366 mp , teren pe care este 
edificată construcţia provizorie SKID livrare GPL auto, proprietate a SC Emasor Service SRL.  
 Terenul pe care este amplasată construcţia provizorie, face parte din terenul în suprafaţă de 
16.998 mp din acte şi 16.944 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Calea Severinului nr.34, fost nr. 
168, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 389/2022,  Anexa 1, poz. 2. 
  Prin Hotărârea nr.497/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1 
constituirea dreptului de superficie  cu titlu oneros, în favoarea SC Emasor Service SRL asupra 
terenului în suprafaţă de 366  mp,ce face parte din terenul intravilan în suprafaţă de 16.998 mp, din 
acte şi 16.944 mp din măsurători, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova , situat în str. 
Calea Severinului nr.34. 
 Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 se constituie pe o perioadă de 10 ani, iar 
cuantumul prestaţiei titularului 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. 
 Mai mult, conform  art. 4 din HCL 497/2022, SC Emasor Service SRL are obligaţia de a plăti, 
în termen de 90 de zile de la aprobarea hotărârii, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului 
identificat la art.1, calculată tot conform raportului de evaluare.   
            În conformitate cu prevederile art.697 alin.1, Cod 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, 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, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.497/2022 și având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție servicii 
de evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul 
Craiova” precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 –în vigoare, în conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a transmis nota de comandă 
nr.171266/03.10.2022, solicitându-se stabilirea  prin raport de evaluare, a cuantumului prestației 
titularului dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 366 mp menţionat anterior, precum şi 



   

calculul  contravalorii folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului de 366 mp, calculată conform raportului de 
evaluare. Raportul de evaluare, înregistrat sub nr.178447/11.10.2022, este identificat în anexă la 
prezentul raport. 
     În cadrul acestuia a fost stabilită prestaţia titularului  dreptului  de superficie cu titlu oneros 
anual  în cuantum de 33.479 lei/an - echivalent a 6.776 euro/an, respectiv  de 91,47 lei/mp/an - 
echivalent a  18,51 euro/mp/an şi lunar în cuantum de 2.790 lei/lună – echivalent 565 euro/lună, 
respectiv 7,62 lei/mp/lună – echivalent 1,54 euro/mp/lună. De asemenea, s-a calculat contravaloarea 
folosinţei terenului identificat mai sus, începând cu data de 23.03.2022, în cuantum de 16.151 lei-
echivalent  a 3.269 euro. Valorile nu includ TVA. 
 Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,9410 lei pentru un euro, curs 
valutar din 10.10.2022,  data efectivă la care a fost inspectat  terenul şi făcută evaluarea. 
            Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor din 
Romania,  ANEVAR ediția 2022, conform SEV 100- Cadru general, SEV 101-Termenii de referință ai 
evaluării, SEV 102-Implementare, SEV 103-Raportare, SEV 104 -Tipuri ale valorii, Ghidul 
metodologic de evaluare GME 630- Evaluarea bunurilor imobile SEV 230 Drepturi asupra proprietatii 
imobiliare (IVS 400), SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile si eficienta energetica (EVIP), GEV630 
Evaluarea bunurilor imobile; Standarde pentru utilizari specifice: SEV 400 -Verificarea evaluării și 
întrunește toate condițiile de formă și fond. 
 
 Faţă de cele prezentate, potrivit  Hotărârii Consiliului Local nr.497/2022, în conformitate cu 
referatul de aprobare nr.177792/11.10.2022, cu prevederile art.697 din Codul Civil, în temeiul art.108, 
art.129,  alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art. 139, alin.1 și alin.2, art.154 alin.1, din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
      - însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte prestația  titularului dreptului de superficie  cu titlu 
oneros constituit  în favoarea S.C. Emasor Service SRL, asupra  terenului în suprafaţă de 366 mp situat 
în Craiova, str. Severinului nr. 34, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, anual în 
cuantum de 33.479 lei/an - echivalent a 6.776 euro/an, respectiv lunar în cuantum de 2.790 lei/lună – 
echivalent  565 euro/lună, precum şi contravaloarea folosinţei  terenului începând cu data de 
23.03.2022,  în cuantum de 16.151 lei – echivalent a 3.269 euro, conform  anexei la prezentul  raport. 
Valorile nu includ TVA.  
 
 
 
 

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.Florentina Gavrilescu 

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