
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 
prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 

Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.2308/2021, raportul nr.2310/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.4631/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie 
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B;    

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2020 referitoare la 
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius 
Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94B; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prestației dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Dezrobirii, nr.94 B, în suprafață de 62 mp, în cuantum de 4.815 lei/an, echivalent 
a 989 euro/an, respectiv 401 lei/lună, echivalent a 82 euro/lună., prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Ion Marius Cătălin vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



   

 
 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 2308/07.01.2021 

                                                    Referat de aprobare 

a  Proiectului de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare în vederea stabilirii 
cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 

Craiova, str. Dezrobirii nr.94 B  
 
 

 Prin Hotărârea nr.75/2020, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, la art.1 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin  
asupra terenului în suprafaţă de 62mp, cu nr. cadastral 221569, intabulat în cartea Funciară 
nr.221569, aferent construcţiei –spălătorie auto, teren care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 
 Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pe o perioadă de 10 ani, conform art. 
2 din Hotărâre. 
 Potrivit art.3, cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului 
identificat la art.1 va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Contravaloarea dreptului de superficie asupra terenului se constituie venit la bugetul 
local.  
 Având în vedere Contractul de achiziție publică de servicii nr.81999/11.06.2020, în 
vigoare, pentru 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 
prin nota de comandă nr.87915/02.11.2020, evaluarea pentru stabilirea cuantumului 
prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului  de 62 mp, situat în municipiul 
Craiova, str. Dezrobirii nr.94 B , pe care se află edificată construcţia aparţinând lui Ion Marius 
Cătălin. 
 Urmare a celor menţionate mai sus şi potrivit  Hotărârii  Consiliului  Local nr.75/2020, 
în conformitate cu art.693-702 din Codul Civil,  în temeiul art.108, art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 
lit. (b), art.139, alin.1 și alin.2, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare de stabilire a cuantumului 
prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. 
Dezrobirii nr.94 B . 

PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

                    Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 

  
 

 



   

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 
Nr.2310/07.01.2021   

                                                                
 

                                                                             

RAPORT  
privind  Proiectul de Hotărâre pentru însușirea Raportului de Evaluare în vederea stabilirii 

cuantumului prestației titularului dreptului de superficie  
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii nr.94 B  

 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile art.693-702 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, în temeiul art.108, art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art.139, alin.1 și 
alin.2, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ şi potrivit  Hotărârii  
Consiliului  Local nr.75/2020, 
 se propune de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu un proiect de hotărâre 
privind  însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte cuantumul prestației titularului dreptului 
de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii nr.94 B, ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova. Proiectul urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării 
în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
  Prin Hotărârea nr.75/2020, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea domnului Ion Marius Cătălin 
asupra terenului în suprafaţă de 62 mp, cu nr. cadastral 221569 , intabulat în Cartea Funciară 
nr.221569, aferent construcţiei spălătorie auto, situat în Craiova, str. Dezrobirii nr.94B, teren 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova și pe care Ion Marius Cătălin  deţine 
edificată constructia respectivă. 
        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, 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 alin.1, 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.75/2020 și având în vedere Contractul de achiziție publică de servicii nr. 
nr.81999/11.06.2020, în vigoare, pentru 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 prin nota de comandă nr.87915/02.11.2020, evaluarea pentru 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului  de 62 mp, 
situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii nr.94 B. Raportul de evaluare este identificat în 
anexa la prezentul raport. 
      
 



   

 
  
  În cadrul raportului de evaluare a fost stabilit  cuantumul prestaţiei titularului  dreptului  
de superficie cu titlu oneros anual  de 4.815 lei/an, echivalent a 989 euro/an, respectiv lunar de 
401 lei/lună, echivalent a  82 euro/lună. Valorile nu includ TVA. 
            Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,8672 lei pentru un euro, 
curs valutar din 04.11.2020,  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 2020, 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.75/2020, în conformitate 
cu referatul de aprobare nr.2308/2021, cu prevederile art.697 din Codul Civil, în temeiul 
art.108, art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art. 139, alin.1 și alin.2 din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
      -- însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 62 mp,  situat în Craiova, 
str.Dezrobirii nr.94B,  în cuantum de 4.815 lei/an, echivalent a 989 euro/an, respectiv valoarea 
dreptului de superficie este de 401 lei/lună, echivalent a 82 euro/lună  (valorile nu includ 
TVA), conform  anexei la prezentul  raport.  
 
   
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ȘEF SERVICIU, 
Cristian Ionuţ Gâlea                                                               Lucian Mitucă 

 
 

 
 

ÎNTOCMIT, 
    Insp.Florentina Gavrilescu 

 
 
 

 

Vizat CFP, 

Insp. Simona Rugeanu 

 

 

































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4631/12.01.2021 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.2308/07.01.2021 şi Raportul nr.2310/07.01.2021 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2020, art. 697 Cod civil, 
prevederile art.108, art.129 alin.1 şi alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139, 
art.154, alin.1  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 −   Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 
      - însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 62 mp,  situat în Craiova, 
str.Dezrobirii nr.94B,  în cuantum de 4.815 lei/an, echivalent a 989 euro/an, respectiv valoarea 
dreptului de superficie este de 401 lei/lună, echivalent a 82 euro/lună  (valorile nu includ 
TVA), conform  anexei la prezentul  raport. 
 
 
            Director Executiv,                                                                    Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                      cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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