
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru 
terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.143271/2018, rapoartele nr.142860/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.143555/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93;     

          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.312/2018 referitoare 
la prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C.SAMOA APIA S.R.L.; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.1, art.61 alin.2, 
art.123 alin.1 și 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 valoarea redevenţei 
pentru terenul concesionat, în suprafaţă de 86,5 mp, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93, la suma anuală de 7 347 lei, echivalent a 1580 euro 
(valorile nu conțin TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 
 
 

             INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

         Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr.143271/10.09.2018 
                                                                                            

                                                                                                            
                             

                                                           
Expunere de motive 

la Proiectul de Hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare întocmit de  S.C. 
FIDOX S.R.L., în vederea stabilirii cuantumului redevenţei pentru terenul situat în 

Municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bld. Decebal, nr. 93, bl. U12, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat cu S.C. Samoa Apia S.R.L.  

 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.312/2018 s-a aprobat 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39T/2003, încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C. Samoa Apia S.R.L., ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafată de 86,5 mp, situat în 
Municipiul Craiova, cart.Lăpuş, bld. Decebal, nr.93, la parterul blocului U12, cu 
destinaţia de terasă aferentă complexului comercial, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, 
respectiv până la 31.01.2026, în conformitate cu O.U.G. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 
        La art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.312/2018, se stipulează 
„redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.39T/2003 va fi 
stabilită pe baza raportului de evaluare, care va fi supus spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova”. 

 Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.312/2018, în conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c, coroborate cu 
alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 1 şi art. 123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administrația publică locală se impune   
aprobarea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. FIDOX S.R.L., în vederea stabilirii 

cuantumului redevenţei pentru terenul situat în Municipiul Craiova, cart.Lăpuş, bld. 
Decebal, nr.93, bl.U12, ce face obiectul contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat 
cu S.C. Samoa Apia S.R.L.  
   
 

                             Primar,                                             Director Executiv,                                                       
                      Mihail GENOIU                                Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                        

                                                                         
 
 

 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     Se aprobă 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                           PRIMAR 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                           MIHAIL GENOIU            
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr. 142860/10.09.2018 
                                                                                            

                                                                                                                    
  

                                                                                       
Raport  

            privind însuşirea Raportului de Evaluare întocmit de  S.C. FIDOX S.R.L., 
    în vederea stabilirii cuantumului redevenţei pentru terenul situat în cart. Lăpuş,  
  bld. Decebal, nr. 93, bl. U12, ce face obiectul contractului de concesiune nr.39T/2003 
                                       încheiat cu S.C. Samoa Apia S.R.L.  

 
 
 

 Între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SAMOA APIA S.R.L. a fost 
în derulare contractul de concesiune nr. 39T/2003, având ca obiect terenul care aparţine 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 86,5 mp, cu destinaţia de terasă aferentă  
complexului comercial situat în cart. Lăpuş, bld. Decebal, nr.93, pentru o perioadă de 15 
ani. 

Întrucât la data de 01.08.2018 urma să expire perioada de valabilitate a 
contractului de concesiune mai sus amintit, la solicitarea concesionarului şi în 
conformitate cu O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, care stipulează ”Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de voinţă al 
părţilor”, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 312/26.07.2018 
s-a aprobat prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 39T/2003, pentru o 
perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.01.2026.   
        Conform art. 2 al hotărârii nr. 312/2018, mai sus menţionată, redevenţa pentru 
terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 39T/2003 va fi stabilită pe baza 
unui raport de evaluare, aprobat  de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 312/2018, având în vedere Contractul de achiziţie publică şi servicii nr. 
90482/07.06.2018, 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. 39T/2003. 
  În urma solicitării/comandă, înregistrată sub nr.127796/10.08.2018, făcută de  
autoritatea locală către S.C. FIDOX S.R.L., membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România- ANEVAR, a fost întocmit raportul de evaluare, 
ce estimează valoarea de piaţă şi cuantumul redevenţei pentru bunul imobil - teren situat 
în Craiova, cart. Lăpuş, bld. Decebal, nr. 93, bl. U12, jud. Dolj, în suprafaţă de 86,5 mp, 
proprietatea municipiului Craiova, care se regăseşte în anexa la prezentul raport. 
 
 



   

 
 

         În cadrul raportului de evaluare a fost stabilită valoarea estimată a redevenţei 
anuale în cuantum de 7 347 lei echivalent a 1 580 euro/an. Valorile nu includ TVA. 

Conversia lei/euro a fost făcută la  4,6483 lei pentru un euro, curs valutar la data 
de  20.08.2018, data elaborării raportului  de  evaluare.  

Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare 
ANEVAR ediţia 2018, astfel: SEV 100-Cadrul general, SEV 101-Termenii de referinţă 
ai evaluării, SEV 102-Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 104 - Tipuri de valori, 
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare, Ghidul metodologic de evaluare 
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile şi întruneşte toate condiţiile de formă şi fond. 
 Faţă de cele prezentate, potrivit H.C.L. nr.312/26.07.2018, în conformitate cu 
prevederile art.36 alin 2 lit.c, coroborate cu alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 1 şi art. 123 alin.1 
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administrația publică locală, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 - însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru 
terenul în suprafaţă de 86,5 mp, situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bld. Decebal, 
nr.93, jud. Dolj, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 39T/2003 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SAMOA APIA  S.R.L.,  la suma anuală 
de 7 347 lei echivalent a 1 580 euro (valorile nu conțin TVA), conform  anexei  la 
prezentul  raport.  
      

                

  

 
                   Director Executiv                                                         Şef Serviciu                         
                Cristian  Ionuţ Gâlea                                        Madlen Anca Voicinovschi                

                                                                         
 
 
 
 

 
           Vizat,                         Întocmit, 
     Control Financiar Preventiv                                        insp. Mihaela Stroe       
           Direcţia Economico-Financiară                                                
               Exp. Sabina Smarandache  
                                                                                                                                    































































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   143555 /11.09.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 143271/10.09.2018 

− Raportul nr. 142860/10.09.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 
Contracte, Agenti Economici, 

− H.C.L. nr.312/26.07.2018 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

 
 
 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

- însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul în 
suprafaţă de 86,5 mp, situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bld. Decebal, nr.93, jud. 
Dolj, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 39T/2003 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C. SAMOA APIA  S.R.L.,  la suma anuală de 
7.347,00 lei/an echivalent a 1.580,00 euro/an (valorile nu conțin TVA), conform anexei 

la raport.  
 

  
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 
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