
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
    

 

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de 
plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova, b-

dul.Ilie Balaci, nr.86 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.64991/2019, rapoartele nr.66927/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.69365/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în 
municipiul Craiova, b-dul.Ilie Balaci, nr.86;     

 În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.1, art.61 alin.2, art.121 alin.2 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 stabilirea sumei lunare de 

plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova,  
            b-dul.Ilie Balaci, nr.86, 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. 64991 / 03.04.2019 

 

 

                                                      Expunere de motive 

 
la Proiectul de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare ce stabilește  suma lunară 
de plată pentru imobilul ,,Centru Recuperare Luncă”,  situat în Craiova, bd. Ilie Balaci nr.86, 

jud.Dolj 
 
 
 

       Conform HCL nr.67/2019, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat modificarea 
contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a 
proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul 
Craiova, conform actului aditional anexă la hotărârea menționată. 
       Potrivit Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.41/2013, art.8, " Obligațiile U 
Craiova 1948 Club Sportiv S.A" sunt  (xxi) ,,să achite suma lunară ce va fi stabilită prin raport 
de evaluare însusit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru imobilul ,,Centru 
Recuperare Luncă”,  situat în Craiova, bd. Ilie Balaci nr.86.” 
      Urmare a celor prezentate, este necesară și oportună analizarea și aprobarea proiectului 
de hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. Fidox S.R.L., ce 
stabilește  suma lunară de plată pentru imobilul ,,Centru Recuperare Luncă”, situat în 
Craiova, bd. Ilie Balaci nr.86, jud.Dolj. 
 
 
 
 
 
           Primar,                                                                          Director executiv,                                                     
           Mihail GENOIU                                                             Cristian Ionuţ GÂLEA                                               
 

                                           
 
 
 
 

                   
                

 
 

 

 

 



   

 
 
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.66927/    . 04.2019   
                                                                               Se aprobă,  
                                                        

                                                                                                                  PRIMAR, 

                                                                                                           Mihail Genoiu 

 
                                                              RAPORT, 

 
      Prin HCL nr.67/2019, se aprobă modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect 
finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de 
performanță în municipiul Craiova, conform actului adițional anexă la prezenta hotărâre.  
      Municipiul Craiova pune la dispoziția U Craiova 1948 Club Sportiv S.A., pe durata existenței 
prezentului contract de asociere, imobilul ,,Centru  Recuperare Luncă”, situat în Craiova, Bd. Ilie 
Balaci nr.86, clădire ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, conform HCL nr.531/2018, 
anexa nr.2, poz.9, având nr. de inventar 12012338 precum și următoarele caracteristici: regim de 
înălțime P+1, suprafața utilă etaj 537,40mp, piscină 152,80mp, sală se forță 55,80mp, bucătărie 
28,80mp, sală de mese 37,25mp, sala ședințe 30,85mp, SPA 61,6mp, dușuri 14,5mp, 18 
camere+baie proprie în suprafață totală de 367,80mp. 
      Astfel, conform art.8 din Actul adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.41/08.07.2013, paragraful 
(xxi), U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. ,,achită suma lunară ce va fi stabilită prin raport de evaluare 
însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru imobilul ,,Centru  Recuperare Luncă”, situat 
în Craiova, Bd. Ilie Balaci nr.86.” 
        Având în vedere Contractul de Servicii nr.90482/07.06.2018, privind prestarea de servicii de 
evaluare bunuri mobile şi imobile, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile  
asumate în contract și conform comenzii cu numărul 214672/21.12.2018, a fost întocmit de S.C. 
Fidox S.R.L., membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați  din România –
ANEVAR, raportul de evaluare înregistrat la registratura Primăriei Municipiului Craiova sub 
nr.62392/01.04.2019, raport care stabilește suma lunară de plată pentru imobilul ,,Centru  
Recuperare Luncă” din Craiova, bun ce aparține proprietății  Municipiului Craiova. Raportul de 
evaluare este identificat în Anexa la prezentul raport. 

 
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu expunerea de motive nr.64991/2019, care a 
considerat necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre și în conformitate cu prevederile 
art.36 alin(2) lit.c, coroborat cu alin(5) lit. b, art.45 alin.(3), și art. 123 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
    -  Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul 
,,Centru  Recuperare Luncă”, situat în Craiova, Bd. Ilie Balaci nr.86, conform Anexei la prezentul 
raport.  
 

Director executiv, 

Ionuţ Cristian Gâlea 

 

                 Șef Serviciu                                                                                 Întocmit, 

                Lucian Mitucă                                                                   Insp.Florentina Gavrilescu 

 

 

Vizat Control Financiar Preventiv , 

Insp. Simona Rugeanu 
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