
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
                                  PROIECT  

    
                                            HOTĂRÂREA  NR.______ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de 
pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă terenului situat în municipiul 

Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.159235/2018 și rapoartele nr.161836/2018 
al Direcţiei Patrimoniu și nr.163552/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2;     
          În conformitate cu prevederile art.866-873 din Codul Civil; 
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.247/2018 referitoare 
la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi 
indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, 
b-dul Nicolae Titulescu, nr.2;  

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 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de 
pornire al negocierii directe pentru redevența aferentă cotei-părți indivize de 
8438/103100 din terenul în suprafață de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-
dul Nicolae Titulescu, nr.2, aferent imobilului cu nr.cadastral 200529-C1-U31, 
proprietatea S.C. Katelya Com S.R.L., astfel: redevența anuală de 4.384 lei/an, 
echivalent a 945 euro/an, respectiv redevența lunară 365 lei/lună, echivalent a 79 
euro/lună (valorile nu includ 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 Patrimoniu 

Nr.159235/04.10.2018  

 

 

                                                  Expunere de motive 

 

la Proiectul de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. FIDOX 
S.R.L., în vederea stabilirii prețului de pornire al negocierii directe, pentru cota – parte 

indiviză de 8438/103100 din terenul în suprafață de 1031mp, situat în Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu nr.2, în favoarea SC Katelya Com SRL 

 
       Prin Hotărârea nr. 247/2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, la art.1, 
concesionarea, prin negociere directă, până la data de 01.03.2063, către SC Katelya Com 
SRL a cotei-părți indivize de 8438/103100 din terenul în suprafață de 1031mp, situat în 
municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu, nr.2, aferent imobilului cu nr. Cadastral 200529-C1-
U31, intabulat în cartea funciară nr. 200529-C1-U31, proprietatea S.C. Katelya Com SRL. 
      Conform art.2 al Hotărârii nr. 247/2018, prețul de pornire al negocierii directe, pentru cota 
parte indiviză  de 8438/103100 din terenul de 1031mp, va fi stabilit prin 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.247/2018, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006, 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, art.866-873 din Codul Civil și Legii nr.7/1996 a 
cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.36 
alin.(2) lit.c ,coroborat cu alin.(5) lit.a, art.45 alin(3), art.123,alin(1), art.61 alin.2 și art.115 
alin(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
privind administrația publică locală, este necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre 
privind însușirea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. Fidox S.R.L.,în vederea stabilirii 
prețului de pornire al negocierii directe, pentru cota – parte indiviză de 8438/103100 din 
terenul în suprafață de 1031mp, situate în Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr.2, în favoarea SC 
Katelya Com SRL.  
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.161836/ 09.10.2018     
                                                               Se aprobă, 
                                                         

                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                   Mihail Genoiu 
 

 

 

                                               

RAPORT, 
 

 
 

Prin Hotărârea nr.247/31.05.2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat la art.1 concesionarea, prin negociere directă, până la data de 01.03.2063, 
către SC Katelya Com SRL, a redevenței aferente cotei-părți indivize de 8438/103100 
din terenul în suprafață de 1031mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr.2, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, având nr.de 
inventar 42002203, teren aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 200529-C1-
U31, intabulat în cartea funciară nr.200529-C1-U31, proprietatea SC Katelya Com 
SRL, în care aceasta desfășoară activități comerciale. 
         Potrivit art.2 al Hotărârii nr. 247/31.05.2018,mai sus menționate, prețul de 
pornire al negocierii redevenței  aferente  cotei-părți indivize  de 8438/103100 din 
terenul de 1031mp, va fi stabilit prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
        În conformitate cu prevederile art.871 alin (1) din Noul Cod Civil ,,Concesionarul 
are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în schimbul unei 
redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege 
şi a contractului de concesiune.” 
        Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.247/31.05.2018, 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 prețului 
de pornire al negocierii directe a redevenței aferente cotei-părți indivize de 
8438/103100 din terenul în suprafață de 1031mp, situat în municipiul Craiova, b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.2, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, raport de 
evaluare identificat în anexă la prezentul raport. 
        În urma solicitării/comandă, înregistrată sub nr.151964/25.09.2018, 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 stabilește  prețul de pornire al negocierii directe a redevenței aferente cotei-părți 
indivize de 8438/103100 din terenul în suprafață de 1031mp, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova. 



   

       
 
 
     În cadrul raportului de evaluare înregistrat la primăria municipiului Craiova sub 
numărul151964/25.09.2018, a fost stabilit prețul de pornire al negocierii directe a 
redevenței aferente cotei-părți indivize de 8438/103100 din terenul de 1031mp, 
astfel:redevența anuală de 4.384 lei/an, echivalent a 945 euro/an, respectiv 
redevența lunară 365 lei/lună, echivalent a 79 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.247/31.05.2018, în 
conformitate cu expunerea de motive nr.159235/2018, care a considerat necesară și 
oportună inițierea unui proiect de hotărâre și în conformitate cu prevederile art.866-
873 din Codul Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3 și 
art 123 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b 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 prețului de pornire al 
negocierii directe pentru redevența aferentă cotei-părți indivize de 8438/103100 din 
terenul în suprafață de 1031mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, 
nr.2, aferent imobilului cu nr. cadastral 200529-C1-U31, intabulat în cartea funciară 
nr.200529-C1-U31, proprietatea SC Katelya Com SRL, astfel: redevența anuală de 
4.384 lei/an, echivalent a 945 euro/an (valorile nu includ TVA), respectiv redevența 
lunară 365 lei/lună, echivalent a 79 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. 163552 / 10.10.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 159235/04.10.2018 

− Raportul nr. 161836/ 09.10.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul 
Patrimoniu, 

− H.C.L. nr. 247/31.05.2018 

− 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 prețului de pornire al 
negocierii directe pentru redevența aferentă cotei-părți indivize de 8438/103100 din 

terenul în suprafață de 1031mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, 
nr.2, aferent imobilului cu nr. cadastral 200529-C1-U31, intabulat în cartea funciară 
nr.200529-C1-U31, proprietatea SC Katelya Com SRL, astfel: redevența anuală de 
4.384 lei/an, echivalent a 945 euro/an (valorile nu includ TVA), respectiv redevența 

lunară 365 lei/lună, echivalent a 79 euro/lună (valorile nu includ TVA), conform  anexei 

la raport.  
 

 

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



   

 

 

                                                                       ANEXA  
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