
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L, a 
unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str. 

Dezrobirii, nr.124 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.179450/2018, rapoartele nr.184622/2018 
al Direcţiei Patrimoniu şi nr.190156/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune vânzarea, prin negociere directă, a unui 
teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, 
nr.124; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.123, 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 vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L., 

a terenului în indiviziune, în suprafaţă de 94 mp., proprietate privată a 
municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124. 

 Art.2.În termen de 120 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, S.C. Cafe Bar 
Goldstar S.R.L. are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa, în cartea funciară, 
întreaga suprafaţă de teren de 1763 mp,  situat în str. Dezrobirii, nr. 124, 
identificată la poz. 3 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 323/2018.  

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L.   

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru încheierea, semnarea şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

     



 
 
  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi  S.C. Cafe Bar Goldstar 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. 179450/05.11.2018                                                                                                       

                                                                                       
   Expunere de motive  

la  Proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere directă  a terenului  
aferent spaţiului comercial  situat în Craiova, Complex ,,Parângul”, către SC 

CAFE BAR GOLD STAR SRL  .  
 
 

 Prin adresa nr. 126425/08.08.2018 dna. Opran Constanţa, reprezentant legal al SC Cafe Bar 
Gold Star SRL,  în calitate de proprietar al unui spaţiu comercial în suprafaţă totală utilă de 90,09 mp , 
situat în Craiova, str. Dezrobirii, nr.92-94(Complex Parângul), edificat pe terenul proprietate privată a 
Municipiului Craiova. 
 Potrivit  prevederilor art. 36 alin 2lit. c, alin.5 lit b, art.123 alin.3 şi art. 45 alin 3 din Legea  nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
Consiliul Local hotărăşte cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat . 
 Faţă de cele prezentate este  este necesar şi oportun, initierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea  unui proiect de hotărâre  privind vanzarea  prin negociere directă a terenului 
aferent   spaţiului comercial situat în Craiova, Complex Parângul, către  SC CAFE BAR GOLD 
STAR SRL  .  

 
 
 
 
                           Primar,                                                  Director Executiv,                                                                               
                    Mihail GENOIU                                      Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                         

                                                                         
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 184622 /13.11..2018 
                                                                                                     Se Aprobă 
                                                                                                        Primar 
                                                                                                  Mihail Genoiu 
                                                 

 

    Raport 
 

Prin adresa nr. 126425/2018, doamna Opran Constanţa în calitate de reprezentant al 
SC Cafe Bar Goldstar S.R.L. solicită cumpărarea terenului aferent spaţiului comercial aflat 
în proprietatea SC Cafe Bar Goldstar S.R.L., spaţiu comercial cu suprafaţa utilă de 90,09 
mp, situat în Craiova, str. Dezrobirii, nr. 92-94 (actual nr. 124 conform certificatului de 
nomenclatură stradală nr. 3194/17.06.2008), în incinta fostului Complex Comercial 
Parângul. 

Spaţiul comercial, are nr. cadastral 6989/0/4 şi a fost obţinut de către SC Cafe Bar 
Goldstar S.R.L. prin achiziţionarea de la SC COREALIS S.A. conform contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2984/22.04.2004 la BNP Tudor Marinela Daniela. 

SC COREALIS SA a obţinut acest spaţiu comercial ca urmare a Protocolului 
privind operaţiunea de predare-primire aferentă divizării SC COREAL SA , protocol 
înregistrat la SC COREAL SA cu nr. 1815/15.06.2000 şi înregistrat la SC COREALIS SA 
cu nr. 150/19.06.2000, convenţii comerciale fără publicitate imobiliară, întocmite în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la divizarea societăţilor comerciale, republicată 
şi Anexa nr. 18 cu situaţia clădirilor primite de la SC Coreal SA.. 

Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 159/28.03.2013 s-a aprobat închirierea către 
SC Cafe Bar Goldstar S.R.L. a terenului în suprafaţă de 94 mp ce aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, situat în Craiova, str. Dezrobirii, nr. 124.Astfel a fost 
încheiat contractul de închiriere nr. 267/2013 valabil până la 31.08.2024. 

Imobilul „TEREN SP COM STR DEZROBIRI-COMPLEX PARÎNG” a fost 
introdus în inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului privat al municipiului Craiova 
conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2008  cu suprafaţa de 911.95 mp, iar prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.323/2018 inventarul domeniului privat al municipiului 
Craiova a fost modificat, în sensul majorării suprafeţei la 1763 mp. 

Terenul pe care este amplasat acest spaţiu comercial face parte din suprafaţa de 
1763 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova.  

Pentru vânzarea, prin negociere directă, către SC Cafe Bar Goldstar S.R.L., a 
terenului în indiviziune  în suprafaţă de 94 mp, situat în str. Dezrobirii, 124 , este necesar 
ca SC Cafe Bar Goldstar S.R.L. să efectueze demersurile necesare, prin intermediul unui 
specialist topo autorizat - angajat şi plătit de acesta, să realizeze documentaţia topo a 
terenului în suprafaţă de 1763mp aferent fostului Complex Comercial Parângul, 
documentaţie din care va rezulta cota parte de teren ce revine spaţiului comercial deţinut 
de către SC Cafe Bar Goldstar S.R.L. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu art. 10, art. 36 alin.2 lit. c) coroborat cu 
alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3, art. 61 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b şi art. 123 alin.1,  alin.3 din 



Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit expunerii de motive nr.179450, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1) Aprobarea vânzării, prin negociere directă, către SC Cafe Bar Goldstar S.R.L., a 
terenului în indiviziune  în suprafaţă de 94 mp, situat în str. Dezrobirii, 124. 

2) În termen de 120 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, SC Cafe Bar 
Goldstar S.R.L.  are obligaţia să intabuleze, pe cheltuiala sa, în cartea funciară 
întreaga suprafaţă de teren de 1763mp,  situat în str. Dezrobirii, nr. 124, 
identificat la poz. 3 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 323/2018.  

3) Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la punctul 1 din 
prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

4) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
SC Cafe Bar Goldstar S.R.L. 

5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să desemneze comisia 
de negociere a preţului de vânzare a terenului identificat la punctul 1 din 
prezentul raport, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
    
 
 

  Director Executiv,                                                                                                        
Cristian    Ionuţ Gâlea                                                                                   Întocmit,                     
                                                                                          Insp. Daniela Duţu 
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