
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

                     HOTĂRÂREA  NR. ___ 
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii dreptului 
de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Piața Unirii, bl.M1, 

parter 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.158517/2018, rapoartele nr.161845/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.163544/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea valorii dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Piața Unirii, bl.M1, parter;     

          În conformitate cu prevederile art.697 din Codul Civil; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.246/2018 referitoare 
la constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Buigold Alsor IFN 
S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter;  

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.1, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b şi art.121 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii 
dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Piața 
Unirii, bl.M1, parter, în suprafață de 51 mp., în cuantum de  2.650  lei/an, 
echivalent a 571 euro/an, respectiv de 220,83 lei/lună, echivalent a 47,58 euro/lună 
(valorile nu includ T.V.A.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi 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 Patrimoniu 

Nr. 158517/04.10.2018  

 

 

                                                  Expunere de motive 

 

la Proiectul de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. FIDOX 
S.R.L., în vederea stabilirii cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 

terenului situat în municipiul Craiova, str. Piața Unirii, bl. M1, parter, în favoarea S.C. Buigold 
Alsor IFN S.R.L. 

 
       Prin Hotărârea nr. 246/2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, la art.1, 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. Buigold Alsor IFN SRL 
asupra terenului în suprafață de 51mp, teren ce aparține domeniului privat al municipiului 
Craiova, identificat la poz. 3 din Anexa nr.1 la HCL nr. 292/2014 și pe care această societate 
comercială  are edificată o construcție.   
      Conform art.2 al Hotărârii nr. 246/2018, dreptul de superficie cu titlu oneros asupra 
terenului identificat anterior, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
      La art.3 al Hotărârii nr. 246/2018 se stipulează ,,cuantumul prestației titularului dreptului 
de superficie asupra terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza 
unui raport de evaluare , care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova”. 
      Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.246/2018, în conformitate cu prevederile art.697 din Codul Civil,  în temeiul art.36 alin.(2) 
lit.c, art.45 alin.(1) și art.121,alin(2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind administrația publică locală, este necesar și oportun 
analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare 
întocmit de S.C. Fidox S.R.L., în vederea stabilirii cuantumului prestaţiei titularului dreptului 
de superficie pentru terenul situat în municipiul Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter, în 
favoarea S.C. Buigold Alsor IFN SRL. 
       
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.                 /     .10.2018     
                                                               Se aprobă, 
                                                         

                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                   Mihail Genoiu 
 

 

 

                                  

RAPORT, 
 

 

 
Prin Hotărârea nr.246/31.05.2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 

aprobat la art.1 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. 
Buigold Alsor IFN SRL, asupra terenului în suprafață de 51mp, situat în Craiova, 
str.Piața Unirii, bl.M1 parter, teren ce aparține domeniului privat al municipiului 
Craiova, identificat  la poz.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.292/2014 și  pe care această 
societate comercială are edificată o construcție în care desfășoară activități 
comerciale.    

Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pe o perioadă de 10 ani, 
conform art.2 din hotărârea mai sus menționată. 
       Potrivit art.3 din Hotărârea nr.246/31.05.2018, cuantumul prestației titularului 
dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1 din hotărârea menționată, va 
fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, ce va fi supus aprobării Consiliul Local al 
Municipiului Craiova . 
       În conformitate cu prevederile art.697 alin1, din Noul 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.246/31.05.2018, având în vedere Contractul de achiziție publică de servicii 
nr. 90482/07.06.2018, în vigoare, privind prestarea de servicii de evaluare bunuri 
mobile şi imobile, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile 
asumate în contract, autoritatea locală a solicitat evaluarea pentru stabilirea 
cuantumului prestației titularului dreptului de superficie pentru terenul  situat în 
municipiul Craiova, str.Piața Unirii bl.M1, parter, în favoarea SC Buigold Alsor IFN 
SRL. 
      În urma solicitării/comandă, înregistrată sub nr.141290/05.09.2018, făcută de 
autoritatea locală către SC Fidox SRL, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați  din România –ANEVAR, a fost întocmit raportul de evaluare, 
ce estimează valoarea de piață și valoarea dreptului de superficie pentru bunul imobil-
teren, în suprafață de 51mp,situat în Craiova, str. Piața Unirii, bl.M1 parter, teren  ce  
 



   

 
 
aparține  domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa la prezentul 
raport. 
     În cadrul raportului de evaluare înregistrat la primăria municipiului Craiova sub 
numărul151936/25.09.2018, a fost stabilită valoarea dreptului  de superficie de 2.650 
lei/an, echivalent a 571 euro/an, respectiv valoarea dreptului de superficie este de  
220,83 lei/lună, echivalent a 47,58 euro/lună. Valorile nu includ TVA. 
     Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,6391 lei pentru un 
euro, curs valutar din 13.09.2018, 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 2018, conform SEV 100- Cadru general, SEV 
101-Termenii de referință ai evaluării, SEV 102-Implementare, SEV 103-Raportare, 
SEV 104-Tipuri ale valorii, SEV 230-Drepturi asupra proprietății imobiliare, Ghidul 
metodologic de evaluare GME 630- Evaluarea bunurilor imobile și întrunește toate 
condițiile de formă și fond. 
     Faţă de cele prezentate, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.246/31.05.2018,în 
conformitate cu expunerea de motive nr.158517/2018, care a considerat necesară și 
oportună inițierea unui proiect de hotărâre și  în conformitate cu prevederile art.697 
din Codul Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit.c, art.45 alin.1 și art.121 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,privind administrația 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  - însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii dreptului de 
superficie asupra terenului situat în Craiova, str.Piața Unirii, bl.M1,parter, în suprafață 
de 51mp, în cuantum de  2.650  lei/an, echivalent a 571 euro/an,(valorile nu includ 
TVA), respectiv de 220,83 lei/lună echivalent a 47,58 euro/lună (valorile nu includ 
TVA), conform  anexei la prezentul  raport.  

                 

 

    Director executiv,                                         Întocmit,                                        

    Ionuţ Cristian Gâlea                                     Insp.Florentina Gavrilescu                                       

 

                                                                                 

   

 

 

 

 
 
 













































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  163544  / 10.10.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 158517/04.10.2018 

− Raportul nr. 161845/09.10.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul 
Patrimoniu, 

− H.C.L. nr. 246/31.05.2018 

− 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 stabilirea valorii dreptului de 
superficie asupra terenului situat în Craiova, str.Piața Unirii, bl.M1,parter, în suprafață 

de 51mp, în cuantum de  2.650  lei/an, echivalent a 571 euro/an,(valorile nu includ 
TVA), respectiv de 220,83 lei/lună echivalent a 47,58 euro/lună (valorile nu includ 
TVA), conform  anexei la raport.  

 
 

  
 

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



   

 

 

                                               ANEXĂ  

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 



   

 
 

 

 

 



   

 

 
 

 

 



   

 



MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 

                          PROIECT 
 

     
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Buigold 
Alsor IFN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Piaţa Unirii, 

bl.M1, parter 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018; 
       Având în vedere rapoartele nr.75551/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.76659/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Buigold Alsor 
IFN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter;      

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. 
I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,  art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietetea 
publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr.50/1991, 
republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art.61 alin.2, art.115, alin.1 lit.b şi 
art.121, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 
Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 51 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.M1, parter, care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

 
 



 
Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 

la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va 
fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4.  S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L. are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumul  prestaţiei prevăzut la pct. 3, contravaloarea folosinţei pe 
ultimii 3 ani a terenului  identificat in anexa la prezentul raport, calculată conform 
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

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

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către S.C. Buigold 
Alsor IFN. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Buigold Alsor IFN 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 75551 / 09.05.2018                                                                                 

                                                                                                 SE APROBĂ, 
                                                                                                                  PRIMAR 
                                                                                                               Mihail Genoiu                                                                                         

 
 

RAPORT 
 

Prin adresa nr. 22876/2018 SC Buigold Alsor IFN SRL Craiova cu sediul în str. Piaţa Unirii, bl. 
M1, parter, proprietar al unei construcţii situate în Craiova, str. Piaţa Unirii, bl. M1, parter, solicită 
aprobarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 
51mp, situat în Craiova, str. Piaţa Unirii, bl. M1, parter.  

Terenul în suprafaţă de 51mp este în proprietatea Municipiului Craiova (domeniul privat), 
identificat la poz. 3 din Anexa nr. 1 la  HCL nr. 292/2014. 

La acestă solicitare SC Buigold Alsor IFN SRL a anexat dovezi privind faptul că este proprietara 
acestei construcţii: certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice nr. 475636/02.02.2018 eliberat 
de Direcţia Impozite şi Taxe Craiova, chitanţa pentru încasarea creanţelor bugetelor locale Seria 
69900/2017 nr. 0058268 privind încasarea impozitului pentru acestă clădire, fişa mijlocului fix din 
evidenţa contabilă a acestei societăţi şi balanţa de verificare de la 31.12.2017 a societăţii în care figurează 
ca mijloc fix acestă construcţie la contul 21202.  

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, 
alcatuind 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 
dobândeste un drept de folosină, 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 99ani cu posibilitatea reînoirii 
la expirarea termenului, conform dispoziţiilor art.694 din Codul Civil. 
 În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi 
de plată a prestaţiei către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, 
o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seamă 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. În caz de neînţelegere între părţi, suma datorată proprietarului 
terenului va fi stabilită pe cale judecătorească (art. 697 Cod Civil).  
   Dat fiind faptul că este justificat să se încaseze de la proprietarul acestei construcţii edificat pe un 
teren ce apartine autorităţii locale, contravaloarea folosinţei terenului pe care este amplasată construcţia  
constituind venituri ale autorităţii locale, propunem constituirea dreptului de superficie în favoarea SC 
Buigold Alsor IFN SRL Craiova, cu titlu oneros.  
            Deoarece  pe terenul în suprafaţă de 51 mp situat în Craiova, str. Piaţa Unirii, bl. M1, parter, ce 
aparţine proprietăţii Municipiului Craiova este edificată construcţia deţinută de către  SC Buigold Alsor 
IFN SRL Craiova, acest teren poate fi transmis spre folosinţă către această societate cu titlu oneros. 
 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 realiza în condiţiile art. 695 Cod Civil şi în 
condiţiile contractului ce urmează a fi încheiat între autoritatea locală şi titularul dreptului de proprietate 
asupra construcţiei, numit superficiar. 
 În raport de propunerea privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea 
SC Buigold Alsor IFN SRL Craiova cu sediul în str. Piaţa Unirii, bl. M1, parter, facem precizarea că prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 377/2015 a fost 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 Primarului Municipiului Craiova să încheie, să semneze contractele de superficie cu titlu 
oneros şi să  îndeplininească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege, şi totodată s-a aprobat 
ca 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.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile art. 693-702 ( Superficia ) şi Cartea a V-a 
Titlul II ,Cap. I ( Izvoarele obligaţiilor – Contractul ) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în executare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil,  cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind 
proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Legea 50/1991R privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, a HCL nr. 377/2015  şi în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 121 alin. 2 din Legea 
nr. 215/2001, republicată a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1. Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea SC Buigold Alsor IFN SRL 
Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 51 mp situat în str. Piaţa Unirii, bl. M1, parter, 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. SC Buigold Alsor IFN SRL Craiova are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumul prestaţiei prevăzut la pct. 3, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului  
identificat in anexa la prezentul raport, calculată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 
  5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la pct. 4, din prezentul raport,  duce la neîncheierea 
contractului de superficie. 
 6. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului privind notarea contractului de superficie la OCPI Dolj şi a efectuării procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
 7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către SC Buigold Alsor IFN, în vederea 
notării contractului de superficie la OCPI Dolj prevăzut la punctul 1 din prezentul raport.  
 
  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                           Şef Serviciu,                                                                     
     Ionuţ Cristian Gâlea                                                                      Voicinovschi Madlen Anca 
                                                    

                                                                      
                                                                                                       Întocmit,  
                                                                                              cons. Stelian Marta 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  76659 /11.05.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 75551/09.05.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Adresa nr. 22876/2018 a doamnei Boruz Elena Alina, in calitate de reprezentant legal 

la SC BUIGOLD ALSOR IFN SRL 

− Avand in vedere art. 693-695, art. 697 si art. 698 din Codul Civil 

− In temeiul dispozitiilor art. 1166, art. 1169-1170, art. 1172, art. 1178-1180 din Codul 

Civil, 

− Conform art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia 

− Potrivit Legii 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

− Potrivit Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal, 

− Legea 273/2006 privind finantele publice locale 

− Legea 50/1991R privind executarea lucrarilor de constructii 

− Conform HCL 377/2015 privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparţinând domeniului privat 

al municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 

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

juridic, 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea SC Buigold 

Alsor IFN SRL Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 51 mp situat în str. Piaţa Unirii, bl. 
M1, parter, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova.  

 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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