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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                        PROIECT 

        
 HOTĂRÂREA NR.___ 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2017 
referitoare la modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat între 

Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018. 
         Având în vedere expunerea de motive nr.143264/2018, rapoartele nr.142904/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.143568/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios  Administrativ prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2017 

referitoare la modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat 
între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion, având ca obiect terenul în 
suprafaţă de 450 mp., situat în municipiul Craiova, str.Bărbăteşti, nr.16. 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Prodan Ion şi Stani Sorin-Răzvan 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.143264/10.09.2018  
                                      
 

        
          
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului   
            Craiova nr.200/25.05.2017  privind modificarea contractului de concesiune 
          nr.153/01.08.1997 încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion 

 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/25.05.2017 s-a 
aprobat modificarea contractului de concesiune nr.153/1997 încheiat între Primăria 
Municipiului Craiova şi Prodan Ion, având ca obiect terenul aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 450,0 mp, situat în str.Bărbăteşti, nr.16 
(fost nr. 14), pe care este edificată construcţia aparţinând d-lui Prodan Ion, în sensul 
schimbării titularului Prodan Ion cu Stani Sorin-Răzvan.  

Întrucât contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, având ca obiect 
construcţia edificată pe terenul concesionat,  nu s-a încheiat până la data de 04.05.2018, 
aşa cum a fost stipulat în promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, autentificată sub 
nr.327/04.05.2017 la Birou Individual Notarial Patrau Gheorghe, la solicitarea d-lui 
Prodan Ion, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.108479/06.07.2018 şi, 
în conformitate cu prevederile art.36, alin 2 lit. c coroborat alin. 5 lit.b, art. 45 alin 3, art. 
123 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se  impune revocarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/25.05.2017 privind modificarea 
contractului de concesiune nr.153/01.08.1997 încheiat între Primăria Municipiului 
Craiova şi Prodan Ion; 

 

  
                         Primar,                                                    Director Executiv,                                                    
                   Mihail GENOIU                                        Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                       

                                                                         
 

 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                Se aprobă, 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                PRIMAR 

Nr. 142904/10.09.2018                                                              Mihail GENOIU 
                 
 
 
 
 

RAPORT 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

200/25.05.2017  privind modificarea contractului de concesiune nr. 153/01.08.1997 

 încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion 

 

 

 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/1995 s-a aprobat 

concesionarea către Prodan Ion a terenului în suprafaţă de 450,00 mp, în vederea 
construirii unei locuinţe individuale, situat în str. Bărbăteşti, nr. 16(fost nr. 14).  

În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan 
Ion contractul de concesiune nr. 153/1997, pe durata existenţei construcţiei.  

Terenul ce face obiectul contractului aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, conform anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.34/1995. 

Pe terenul concesionat dl.Prodan Ion a edificat construţia în conformitate cu 
autorizaţiile de construire nr. 185/2000 şi respectiv nr. 1372/2002, emise de Primăria 
Municipiului Craiova, construcţie recepţionată prin procesul verbal de recepţie nr. 
31924/2005 şi intabulată potrivit încheirii nr. 191766/12.12.2017, cu număr cadastral 
230531, în favoarea d-lui Prodan Ion. 

În baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată sub nr. 
327/04.05.2017 la Birou Individual Notarial Patrau Gheorghe, dl. Prodan Ion, în calitate 
de vânzător şi dl. Stani Sorin-Răzvan, în calitate de cumpărător, au manifestat intenţia de 
vânzare-cumpărare a construcţiei menţionată şi s-au obligat ca până la data de 
04.05.2018 să încheie în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare, ce avea ca 
obiect construcţia edificată pe terenul concesionat. 

În acest sens, era necesar acordul Municipiului Craiova, iar prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 200/25.05.2017 s-a aprobat modificarea 
contractului de concesiune nr. 153/1997 în sensul schimbării titularului Prodan Ion cu 
Stani Sorin-Răzvan.  



Întrucât contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică nu s-a încheiat până 
la data de 04.05.2018, promitentul cumpărător neîndeplinindu-şi obligaţiile stipulate în 
promisiunea de vânzare-cumpărare, mai sus amintită, efectele acesteia au încetat de 
drept. 

În acest sens, dl Prodan Ion prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 108479/06.07.2018 solicită revocarea H.C.L. nr. 200/25.05.2017, 
motivele fiind cele expuse mai sus.  

Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de art.36, alin 2 lit. c coroborat 
alin. 5 lit.b, art. 45 alin 3, art. 123 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Craiova : 
- revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

200/25.05.2017 privind modificarea contractului de concesiune nr. 153/01.08.1997 
încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion; 
 
 
 
 
               Director Executiv                                                             Şef Serviciu, 

             Cristian Ionuţ Gâlea                                               Madlen Anca Voicinovschi 
                                                                                      
            
 

 

 
                           
 

 
 
 

 

                          Întocmit 
                                                                                                          insp. Mihaela Stroe 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  143568  /11.09.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 143264/10.09.2018 

− Raportul nr. 142904/10.09.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 

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

 

 

 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind  
- revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 200/25.05.2017 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 153/01.08.1997 încheiat între Primăria 

Municipiului Craiova şi Prodan Ion; 

 

  

 

 

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