
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței, 
pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.1865/2021, raportul nr.2017/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.3865/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței, pentru terenul situat în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7;    

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2020 referitoare la 
concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7; 
          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 valorii redevenței, 
pentru terenul, în suprafață de 7.350,00 mp, situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie 
Gerota, nr.7, concesionat către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., la suma anuală 
de 56.109,00 lei, echivalent a 11.523,00 euro (7,63 lei/mp/an echivalent a 1,57 
euro/mp/an), respectiv suma lunară de 4.676,00 lei, echivalent a 960,00 euro (0,64 
lei/mp/lună, echivalent a 0,13 euro/mp/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 S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. 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  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                        
Nr.1865/06.01.2021 
                                                                                            

                                                                                             
                                                                                     

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare întocmit de Blănariu 
Mihail – Dumitru P.F.A. în vederea stabilirii redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 

7.350,00 mp, situat în Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7, teren ce face parte din obiectul 
contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L..  
 
 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.24/04.02.2011 şi Hotărârii 
Consiliului Local nr.397/27.10.2011, bunurile proprietate publică şi privată aparţinând 
Municipiului Craiova care au fost date în administrare Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova au fost concesionate prin negociere directă către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S..R.L., încheindu-se Contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică 
şi privată aparţinând Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgul 1 Mai, înregistrat la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.196/25.06.2020 s-a aprobat concesionarea către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7. 
 Conform art.2 din aceeaşi hotărâre, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din 
contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. Craiova, ceea ce presupune modificarea 
anexei bunurilor (art.1) prin completare cu terenul respectiv şi modificarea în mod 
corespunzător a nivelului redevenţei (art.3) la contractul de concesiune menţionat mai sus, în 
sensul majorării redevenţei actuale cu suma stabilită în raportul de evaluare, pentru terenul de 
7.350,00 mp. 
 Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/25.06.2020, în conformitate cu prevederile art.108, art.129 alin.1 şi alin.2, lit.c, 
coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.1 şi alin. 3, lit.g, art.154, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, este necesară şi oportună promovarea proiectului de 
hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare întocmit de Blănariu Mihail Dumitru P.F.A., 
având ca obiect stabilirea redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în 
Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7, teren ce face parte din obiectul contractului de concesiune 
nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 
                    
 

                                                    PRIMAR,                                                                                                                          
                                                   Lia Olguţa VASILESCU                                                                                       

                                                    
                      
                Director Executiv,                                           Şef Serviciu, 



   

                     Cristian  Ionuţ GÂLEA                                   Victor COSTACHE 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.2017/06.01.2021                              
                                                                                                                 

                                     
 

                                                                Raport 
privind însuşirea Raportului de Evaluare întocmit de către Blănariu Mihail – Dumitru 
P.F.A., în vederea stabilirii redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în 
Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7, la contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.24/04.02.2011 şi Hotărârii Consiliului Local nr.397/27.10.2011, bunurile proprietate publică şi 
privată aparţinând Municipiului Craiova care au fost date în administrare Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova au fost concesionate prin negociere directă către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S..R.L., încheindu-se Contractul de concesiune a bunurilor proprietate 
publică şi privată aparţinând Municipiului Craiova situate în pieţele şi târgul 1 Mai, înregistrat la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.4487/12.01.2012. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/25.06.2020 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7.350,00 mp, care face parte din terenul în suprafaţă de 
15.171,00 mp, cu număr cadastral 241564 şi Carte Funciară nr.241564 – Craiova, situat în 
Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7. 
 Conform art.2 din aceeaşi hotărâre, “se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din 
contractul de concesiune nr.4487/2012,  încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.”, ceea ce presupune modificarea în 
mod corespunzător a nivelului redevenţei (art.3) la contractul de concesiune menţionat mai sus, 
în sensul majorării redevenţei actuale cu suma stabilită în raportul de evaluare, pentru terenul de 
7.350,00 mp. 
 Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/25.06.2020, având în vedere Contractul de achiziţie publică şi servicii nr.81999/2020, 
privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, aparţinând domeniului public 
şi privat din Municipiul Craiova, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract, autoritatea 
locală a solicitat evaluarea terenului în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în Craiova, str. Dimitrie 
Gerota, nr.7, aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în vederea stabilirii 
cuantumului redevenţei acestuia. 
 În urma solicitării/comandă nr.103495/20.07.2020, făcută de către autoritatea locală către 
Blănariu Mihail – Dumitru, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, administrator al 
entităţii Blănariu Mihail - Dumitru P.F.A., acesta a întocmit raportul de evaluare 
nr.2020121103/11.12.2020, ce determină valoarea de piaţă şi redevenţa pentru terenul în suprafaţă 
de 7.350,00 mp, situat în Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7, care se regăseşte în anexa la prezentul 



raport. 
În cadrul raportului de evaluare nr.2020121103/11.12.2020 întocmit de Evaluator 

Blănariu Mihail – Dumitru, valoarea estimată a redevenţei a fost obţinută  prin metoda   
capitalizării directe. 
 Astfel, în cadrul raportului de evaluare a fost stabilită valoarea redevenţei anuale în 
cuantum de 56.109,00 lei echivalent a 11.523,00 euro (7,63 lei/mp/an echivalent a 1,57 
euro/mp/an), respectiv redevenţa lunară - 4.676,00 lei echivalent a 960,00 euro (0,64 lei/mp/lună 
echivalent a 0,13 euro/mp/lună). Valorile nu includ TVA. 
 Conversia lei/euro a fost făcută la 4,8693 lei pentru un euro, având ca element de referinţă 
cursul BNR, la data de 11.12.2020. 
 Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor 
ANEVAR, ediţia 2020, ghiduri metodologice de evaluare elaborate de către ANEVAR şi a 
legislaţiei în vigoare: SEV100 - Cadru general (IVS Cadrul general), SEV 101 - Termenii de 
referinţă ai evaluării (IVS 101), SEV 102 - Implementare (IVS 102), SEV 103 - Raportare (IVS 
103), SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 105 - Abordări şi metode de evaluare, SEV 230 - Drepturi 
asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230), SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile şi eficienţa 
energetică (EVA 8), GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile. 

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/25.06.2020 în conformitate cu prevederile art.108, art.129 alin.1 şi alin.2, lit.c, coroborat 
cu alin.6 lit.b, art.139 alin.1 şi alin. 3, lit.g, art.154, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

– însuşirea Raportului de Evaluare (Anexa la prezentul raport), având ca obiect stabilirea 
valorii redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în Craiova, str. Dimitrie 
Gerota, nr.7, concesionat la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., la suma anuală de 
56.109,00 lei echivalent a 11.523,00 euro (7,63 lei/mp/an echivalent a 1,57 
euro/mp/an), respectiv suma lunară de 4.676,00 lei echivalent 960,00 euro (0,64 
lei/mp/lună echivalent a 0,13 euro/mp/lună). Valorile nu includ TVA. 

 
 

             Director Executiv,                              Şef Serviciu,                                
              Cristian Ionuţ GÂLEA                                           Victor COSTACHE     

      
 
 
 
 

    Vizat,             
             Control Financiar - Preventiv                                 
  Direcţia Economico – Financiară 

       insp. Rugeanu Simona Crenguţa                       
 
 
                                                                                                               





































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 3865/11.01.2021 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.1865/06.01.2021 şi Raportul nr.2017/06.01.2021 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/25.06.2020 în 
conformitate cu prevederile art.108, art.129 alin.1 şi alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6 
lit.b, art.139 alin.1 şi alin. 3, lit.g, 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 (Anexa la prezentul raport), având ca obiect stabilirea 
valorii redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 7.350,00 mp, situat în Craiova, str. 
Dimitrie Gerota, nr.7, concesionat la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., la suma 
anuală de 56.109,00 lei echivalent a 11.523,00 euro (7,63 lei/mp/an echivalent a 1,57 
euro/mp/an), respectiv suma lunară de 4.676,00 lei echivalent 960,00 euro (0,64 
lei/mp/lună echivalent a 0,13 euro/mp/lună). Valorile nu includ TVA. 

 
 
            Director Executiv,                                                                    Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                      cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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