
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 

                          PROIECT 
 

     
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea ACTIVE 
CONEXE S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 

nr.53, aferent blocului 29B 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.82831/2019, rapoartele nr.85447/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.87168/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea ACTIVE CONEXE S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, nr.53, aferent blocului 29B;      

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             
ACTIVE CONEXE S.A., asupra terenului în suprafaţă de 546 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.53, aferent blocului 29 B, 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 perioadă de 99 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. ACTIVE CONEXE S.A. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumului prestaţiei prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre, 
contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 141,55 mp., începând de la data 
de 30.11.2015, 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 încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de concesiune 
nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, şi pe cale de 
consecinţă, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 şi 
nr.28/2010. 

Art.7. 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.8. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către ACTIVE 
CONEXE S.A., în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi ACTIVE CONEXE S.A. 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. 82831 /         .        . 2019 
 

 
Expunere de motive 

Privind Proiectul de hotărâre de aprobare a instituirii unui drept de superficie 
 pentru terenul în suprafaţă de 546mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 53, 

 în favoarea ACTIVE CONEXE SA 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 178305/02.11.2018, ACTIVE 
CONEXE SA ne solicită încheierea unui contract de superficie pentru terenul în suprafaţă de 546mp, 
situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 53, teren pe care este amplasat blocul 29B, proprietatea acestei 
societăţi. 
 Terenul în suprafaţă de 546mp aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, ce este 
inventariat la poz. 2 din Anexa nr. 3 de la HCL nr. 448/25.10.2018 ( teren în suprafaţă de 1072mp, aferent 
Blocului 29A şi Blocului 29B). 
 În acest moment cele două blocuri au proprietari diferiţi: blocul 29A este proprietatea FORD 
ROMÂNIA SA, iar blocul 29B este proprietatea ACTIVE CONEXE SA. 
 Iniţial, pentru terenul în suprafaţă de 807,34mp, aferent celor două blocuri, a fost încheiat 
contractul de concesiune nr.191/01.01.2000, contract încheiat cu DAEWOO AUTOMOBILE SA 
Craiova, iar în anul 2010 a fost încheiat actul adiţional nr. 1/2010 la acest contract de concesiune ca 
urmare a faptului că cele două blocuri au trecut în proprietatea FORD ROMÂNIA SA. 
 În acest moment s-a actualizat documentaţia topo pentru terenul aferent celor două blocuri, 
rezultând o suprafaţă măsurată de 1072mp, fiind modificat inventarul în sensul majorării de la 807,34 la 
1072mp conform HCL nr. 448/25.10.2018. 
 Având în vedere că în acest moment sunt doi proprietari diferiţi a celor blocuri, este necesr să 
înceteze efectele contractului de concesiune nr. 191/2010 şi să se încheie contract de superficie pentru 
suprafaţa de teren aferentă fiecărui bloc, contract încheiat cu fiecare proprietar în parte: 

- FORD ROMÂNIA SA, pentru terenul în suprafaţă de 526mp, aferent blocului 29A şi 
- ACTIVE CONEXE SA, pentru terenul în suprafaţă de 546mp, aferent blocului 29B. 

Dat fiind faptul că este justificat să se încaseze contravaloarea dreptului de superficiei, de la 
proprietarul construcţiei edificată pe terenul ce aparţine Municipiului Craiova, este necesară şi oportună 
promovarea Proiectul de hotărâre de aprobare a instituirii unui drept de superficie pentru terenul în 
suprafaţă de 546mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 53, în favoarea ACTIVE CONEXE SA. 

 
  
                    Primar,                                                                 
Director executiv,  

           Mihail Genoiu                                                          

Cristian Ionuţ Gâlea 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 85447/ 09. 05. 2019                                                                                 

                                                                                    SE APROBĂ, 
                                                                                              PRIMAR 
                                                                                       MIHAIL GENOIU 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
RAPORT 

 
Prin adresa nr. 178305/2018, ACTIVE CONEXE SA, cu sediul în Bucureşti, 

Sector 1, str. Teheran, nr. 17, et. 3, ap. 4, în calitate de proprietar al Blocului 29B din 
Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 49, solicită încheierea unui contract de superficie 
pentru terenul în suprafaţă de 546mp aferentă acestui bloc, ca urmare a cererii FORD 
ROMÂNIA SA de încetare a efectelor contractului de concesiune nr. 191/01.01.2000. 

Această solicitare a rezultat în urma depunerii la OCPI Dolj, a documentaţiei de 
actualizare a cadastrului blocului 29A, iar acestă documentaţie a primit Încheierea de 
Respingere nr. 192876/15.12.2017, deoarece FORD România SA nu deţine un drept real 
pentru terenul în suprafaţă de 526mp, dreptul real fiind numai pentru terenul în suprafaţă 
de 402,89mp – conform contract de concesiune nr. 191/01.01.2000. 

Terenul în suprafaţă de 546mp este aferent blocului 29B, fiind o parte din terenul 
în suprafaţă de 1072mp care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova şi 
identificat la poz.2 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 448/2018 cu denumirea “Teren Calea 
Bucureşti, aferent bloc 29A şi bloc 29B – portic”. 

Porticul precizat, este situat la parterul blocurilor 29A şi 29 B, având suprafaţa 
aferentă de 236mp (118mp în dreptul fiecărui bloc), este integrat în ansambul 
arhitectonic "Bloc 29A – Bloc 29B”, iar prin acest portic se realizează afluirea tuturor 
pietonilor care vin sau pleacă din Piaţa Centrală a Municipiului Craiova dinspre sau spre 
strada Calea Bucureşti (cel mai important flux pietonal spre acestă piaţă). 

Porticul a fost proiectat în scopul menţionat mai sus, fiind executat odată cu cele 
două blocuri (blocul 29A şi 29B), suprafaţa fiind de 236mp (118mp în dreptul fiecărui 
bloc), ocupând numai o parte din parterul acetor două blocuri.  

La parterul acestor două blocuri au fost construite spaţii comerciale şi porticul 
menţionat. Deasupra porticului şi a spaţiilor comerciale sunt edificate şapte etaje de 
locuinţe şi etajul opt cu destinaţie specială de spaţii tehnice ce deservesc locuinţele (casa 
liftului, etc). 

Având în vedere faptul că deasupra porticului (ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova) sunt edificate şapte etaje de locuinţe şi un etaj cu destinaţie 
specială pentru locuinţe, este justificat ca autoritatea publică locală să perceapă folosinţa 
asupra întregii suprafeţe de teren aferente fiecărui bloc în parte ( pentru 526mp asupra 
terenului  aferent blocului 29A şi respectiv pentru 546mp asupra terenului aferent 
blocului 29B, suprafaţe ce sunt precizate în Planul de Amplasament şi Delimitare al 
Imobilului bloc 29A şi bloc 29 B, întocmit şi semnat de specialist topo autorizat Cobzaru 
Gabriel Marius,în care se precizează şi alte date: suprafaţa total măsurată = 1072mp, 
suprafaţa din act = 807,34mp, suprafaţa din act fiind suprafaţa de teren concesionată 
conform contract de concesiune nr. 191/01.01.2000). 



Pe terenul în suprafaţă de 1072mp sunt amplasate blocul 29A şi blocul 29B, 
fiecare fiind deţinut de alt proprietar (bloc 29A în proprietatea FORD ROMÂNIA SA, iar 
bloc 29B în proprietatea ACTIVE CONEXE SA). 

În cererea nr. 178305/2018, ACTIVE CONEXE SA precizează că nu va impiedica 
sub nicio formă circulaţia prin pasajul pietonal ce are suprafaţa de 118mp, pasaj pietonal 
aferent Bloc 29B.  

Acestă afirmaţie este întărită prin Declaraţia autentificată sub nr. 4250/06.11.2018 
la Societate Profesională Notarială Silvana-Brînduşa Trofin şi Nicoleta Chirpisizu, 
declaraţie în care se precizează: 

“În scopul încheierii contractului de superficie pentru suprafaţa de teren de 
546mp, teren ce se află în proprietatea Municipiului Craiova şi pe care se află edificat 
blocul 29B situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 53, imobil al cărui 
proprietar este ACTIVE CONEXE SA, ……, nu vom împiedica sub nicio formă 
circulaţia pietonală prin pasajul pietonal în suprafaţă de 118mp – aferent blocului 29B, 
menţinând destinaţia acestuia de pasaj pietonal, aşa cum a fost stabilită de la construirea 
imobilului.”  

Contractual de concesiune nr. 191/01.01.2000 are ca obiect concesionarea, pe o 
perioadă de 49 ani, până la 01.01.2049, a terenului în suprafaţă de 807,34mp (din care 
402,89mp aferent bloc 29A şi 404,45mp aferent bloc 29B) situat în Craiova, str. Calea 
Bucureşti - zona Piaţa Centrală, către SC „DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA” SA 
Craiova, proprietară, în acel moment, a blocurilor 29A şi 29B. 

SC „DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA” SA Craiova (fost Rodae Automobile 
SA) a devenit proprietara blocurilor 29A şi 29B, conform: 

- Contractului de vânzare-cumpărare nr. 527/20.03.1995 a blocului 29B, 
încheiat între SC CONSTRUCŢII MONTAJ 1 SA şi în urma încheierii procesului verbal 
al Comisiei de licitaţie nr. 467/02.03.1995, validat prin Raportul de Adjudecare nr. 
480/03.03.1995 al Comisiei de Verificare; 

- Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2722/19.07.1996 a blocului 29A, 
încheiat între SC CONSTRUCŢII MONTAJ 1 SA şi Rodae Automobile SA în urma 
încheierii procesului verbal al Comisiei de licitaţie nr. 1239/04.07.1996, validat prin 
Raportul de Adjudecare nr. 1250/04.07.1996 al Comisiei de Verificare. 

Ca urmare a schimbării denumirii SC „DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA” 
SA Craiova în „FORD ROMÂNIA SA” , conform Hotărârii nr. 9/16.04.2008 a adunării 
generale extraordinare a acţionarilor SC „DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA” SA, 
autoritatea publică locală a a aprobat, prin HCL nr. 28/28.01.2010, modificarea 
contractului de concesiune nr. 191/2000, în sensul înlocuirii părţii contractante SC 
„DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA” SA cu „FORD ROMÂNIA SA”, fiind încheiat 
Actul Adiţional nr. 1/2010 de modificare a contractului de concesionare nr. 191/2000, 
prin faptul că din acel moment calitatea de concesionar îi revine „FORD ROMÂNIA 
SA”. 

În urma Hotărârii nr. 9/19.11.2012 a Adunării generale extraordinare a 
acţionarilor „FORD ROMÂNIA SA” s-a aprobat finalizarea divizării societăţii „FORD 
ROMÂNIA SA” prin desprinderea unei părţi din patrimonial acesteia şi transmiterea 
acestuia către o nouă societate care a primit denumirea „ACTIVE CONEXE SA”.  

Prin sentinţa nr. 1141/19.11.2012 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia a II –a 
Civilă,în dosarul nr. 21731/63/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă la 04.01.2013, 
instanţa de judecată s-a pronunţat asupra legalităţii hotărârii de divizare a societăţii 
„FORD ROMÂNIA SA”, prin desprinderea unei părţi din patrimonial FORD şi 
transmiterea sa către o nouă societate cu numele „ACTIVE CONEXE SA”. 



Astfel se constată că Blocul 29B Craiova, este identificat la poziţia 16 din Anexa 
nr. 1 la Hotărârea nr. 9/19.11.2012, prin care sunt nominalizate activele imobiliare de 
natura terenurilor şi construcţiilor ce se transmit noii societăţi („ACTIVE CONEXE 
SA”), iar Blocul 29A rămâne în patrimoniul „FORD ROMÂNIA SA”. 

Pentru actualizarea situaţiei cadastrale, „FORD ROMÂNIA SA” şi „ACTIVE 
CONEXE SA” au depus actele necesare la OCPI Dolj, dar cererea a fost respinsă ca 
urmare a faptului că cele două blocuri au proprietari diferiţi, iar în urma efectuarii 
măsurătorilor cadastrale a reieşit că suprafeţele de teren aferente celor două blocuri sunt 
diferite faţă de cele din contractual de concesiune nr. 191/01.01.2000: 

- Suprafaţa de teren aferentă blocului 29A este de 526mp (rezultată din 
măsurători), faţă de suprafaţa de 402,89mp din contractual de concesiune; 

- Suprafaţa de teren aferentă blocului 29B este de 546mp (rezultată din 
măsurători), faţă de suprafaţa de 404,45mp din contractual de concesiune.  

 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 „ACTIVE CONEXE SA”, cu titlu 

oneros.  
            Deoarece  pe terenul , ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 546 mp situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 53, este edificată 
construcţia „Bloc 29B” deţinută de către  „ACTIVE CONEXE SA”, 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 „ACTIVE CONEXE SA” cu sediul în Bucureşti, Sector1, str. Teheran, nr. 
17, et. 3, ap. 4, 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. 

La încheierea contractului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea „ACTIVE CONEXE SA”, se va introduce clauza prin care „ACTIVE 
CONEXE SA” precizează că nu va impiedica sub nicio formă circulaţia prin pasajul 
pietonal ce are suprafaţa de 118mp, pasaj pietonal aferent Bloc 29B. 

ACTIVE CONEXE SA are obligaţia de a achita şi folosinţa pe ultimii trei ani 
asupra terenului pentru care nu a achitat folosinţa, respectiv pentru 141,55mp (teren 
calculat prin diferenţa dintre suprafaţa de 546mp şi 404,45mp, adică diferenţa dintre 
suprafaţa constatată că este real ocupată de blocul 29B şi suprafaţa de teren ce a făcut 
obiectul contractului de concesiune nr. 191/01.01.2000), calculată conform Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
adoptate pentru fiecare an.   

Prin adresa nr. 178311/2018, FORD ROMÂNIA SA solicită încetarea contractului 
de concesiune nr. 191/01.01.2000. 

În actul adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 191/01.01.0200 este 
precizat la art. 9(1) pct. b(1), că acest contract încetează „prin acordul de voinţă al 
părţilor consemnat în scris, prin act adiţional.” 

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 „ACTIVE 
CONEXE SA”, asupra terenului în suprafaţă de 546 mp situat în str. Calea Bucureşti, nr. 



53, aferent bloc 29B, 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 perioadă de 99 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. ACTIVE CONEXE SA are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumului prestaţiei prevăzut la pct. 3, contravaloarea folosinţei terenului în 
suprafaţă de 141,55mp , începând de la data de 30.11.2015, 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 încetării, prin acordul părţilor, al contractului de concesiune nr. 
191/01.01.2000, al actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune şi, pe cale de 
consecinţă, încetarea efectelor HCL nr. 114/30.06.1999 şi nr. HCL 28/28.01.2010, 
începând cu data încheierii contractului de superficie precizat la pct. 1 din prezentul 
raport.   
 7. 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. 
 8. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către ACTIVE 
CONEXE SA, în vederea notării contractului de superficie la OCPI Dolj prevăzut la 
punctul 1 din prezentul raport.  
 
  DIRECTOR EXECUTIV,                                                      Şef Serviciu,                                           
     Ionuţ Cristian Gâlea                                                          Lucian Mitucă                       
 
 
                                                                                                Întocmit,   
                                                                                         cons. Stelian Marta 





MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 87168/13.05.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Expunerea de motive nr. 82831/06.05.2019 şi Raportul nr.85447/2019 al Directiei 
Patrimoniu; 
 −  Legea nr. 213/1998, privind proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, 

– Legea 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 nr.50/1991R privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 − Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea pre aprobare Consiliului Local: 
 
 1. Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea „ACTIVE CONEXE 
SA”, asupra terenului în suprafaţă de 546 mp situat în str. Calea Bucureşti, nr. 53, aferent bloc 
29B, 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 perioadă de 99 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. ACTIVE CONEXE SA are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de la aprobarea 
cuantumului prestaţiei prevăzut la pct. 3, contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 
141,55mp , începând de la data de 30.11.2015, 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 încetării, prin acordul părţilor, al contractului de concesiune nr. 
191/01.01.2000, al actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune şi, pe cale de consecinţă, 
încetarea efectelor HCL nr. 114/30.06.1999 şi nr. HCL 28/28.01.2010, începând cu data 



încheierii contractului de superficie precizat la pct. 1 din prezentul raport.   
 7. 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. 
 8. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către ACTIVE CONEXE SA, 
în vederea notării contractului de superficie la OCPI Dolj prevăzut la punctul 1 din prezentul 
raport. 
 
  
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. Jr. Nicoleta Bedelici 
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