
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

               HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021, încheiat între 

Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.49274/2022, raportul nr.52085/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.55496/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021, încheiat între Municipiul Craiova şi 
Golumbeanu Constantina; 
          În conformitate cu prevederile art.693-702, art.1315-1320 din Codul Civil, art.108, 
art.354 şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.16P/04.11.2021, încheiat 

între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina, ce are ca obiect 
asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de  232 mp.,  situat în str. Recunoștinței, 
nr. 14 bis, prin cesiunea acestuia către Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-
Alina, după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două părți. 

 Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr.16P/04.11.2021. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2021. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Golumbeanu Constantina, 
Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina 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. 49274/ 07.03.2022                          
              
 
 

Referat de aprobare  

 

               la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
      nr. 16P/04.11.2021 încheiat între Muncipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina 

 

 

 Între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina se află în derulare contractul de 
superficie nr.16P/04.11.2021, ce are ca obiect asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 232 mp, situat în str. 
Recunoștinței, nr. 14 bis,  teren pe care este edificată construcţia cu destinația microatelier de 
întreținere  miniseră,  proprietatea d-nei Golumbeanu Constantina, pentru o perioadă de 10 ani.  
 Prin cererile depuse la Primăria Municipiului Craiova nr. 217307/2021 şi respectiv nr. 
23050/2022, Golumbeanu Constantina, pe de o parte, şi Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-
Alina, pe de altă parte, solicită transferul contractului de superficie nr.16P/04.11.2021 de la 
Golumbeanu Constantina la Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina, ca urmare a intenţei 
de  vânzare a construcţiei edificată pe terenul ce face obiectul contractului de superficie, 
conform  actului adițional autentificat sub numărul 276/31.01.2022 la promisiunea bilaterală de 
vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 3986/14.11.2019 la notar public Gașpar Monica-
Ortansa.  
 Având în vedere cele menționate, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c coroborat 
cu alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 693-702, art. 1315-1320 din Codul 
Civil, coroborate cu prevederile art. 3 alin. 3  și art. 13 alin 1 din contractul de superficie cu 
titlu oneros nr. 16P/04.11.2021, încheiat în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 281/2021, nr. 399/2021 și nr. 377/2015, este necesară şi oportună promovarea 
proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021 
încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina prin cesiunea acestuia către 
Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina, după perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două părţi. 
 
                                                                         Primar, 

            Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                         
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                             
Nr. 52085/14.03.2022                                                   
 

 
RAPORT 

privind modificarea contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021 
 încheiat între Muncipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 281/2021 s-a aprobat 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea d-nei Golumbeanu 
Constantina asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 232,0 mp,  situat în str. Recunoștinței, nr. 14 bis, teren pe care este edificată 
construcţia cu destinația microatelier de întreținere  miniseră,  proprietatea d-nei 
Golumbeanu Constantina, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 399/2021 s-a aprobat însuşirea raportului de evaluare ce a avut ca obiect stabilirea 
preţului dreptului de superficie al  terenului mai sus menţionat.  

În baza acestor hotărâri s-a încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu 
Constantina contractul de superficie cu titlu oneros nr. 16P/04.11.2021, pentru o 
perioadă de 10 ani. 

Prin notificarea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 217307/2021 
Golumbeanu Constantina ne aduce la cunoştinţă intenţia de vânzare a construcţiei 
edificată pe terenul ce face obiectul contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021 şi 
solicită transmiterea dreptului de superficie asupra terenului către noul proprietar. 
 De asemenea, prin cererea nr. 23050/2022  Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-
Alina solicită preluarea contractului de superficie nr.16P/04.11.2021. 
 În susţinerea celor menţionate Golumbeanu Constantina, în calitate de promitentă 
vânzătoare și Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina, în calitate de promitenți 
cumpărători, prezintă Actul adițional la Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, 
autentificat sub numărul 276/31.01.2022 de Societatea Profesioanală Notarială Ilie 
Victor Florea, prin care cele două părți se obligă să încheie contractul de vânzare-
cumpărare pentru construcția edificată pe terenul ce face obiectul contractului de 
superficie nr. 16P/04.112021, până la 01.07.2022.  
 Facem menţiunea că pe perioada derulării contractului de superficie titularul şi-a 
respectat obligaţiile contractuale, neînregistrând datorii la bugetul local. 
 Cesiunea contractului de superficie nr.16P/04.11.2021 este permisă atât de 
dispozițiile contractuale, cât și de cele ale Codului Civil, care la art. 695 alin. (4) 
prevede ”Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp construcţia există, 
dreptul de folosinţă asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul 
de proprietate asupra construcţiei.” 



 Având în vedere cele menționate, ţinând cont de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c 
coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g, art. 354 şi art. 355  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 693-702, art. 
1315-1320 din Codul Civil, coroborate cu prevederile art. 3 alin. 3  și art. 13 alin 1 din 
contractul de superficie cu titlu oneros nr. 16P/04.11.2021, încheiat în baza Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 281/2021, nr. 399/2021 și nr. 377/2015, 
propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 

 modificarea contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021, încheiat între 
Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina, ce are ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de  232 mp,  situat în str. Recunoștinței, nr. 14 
bis, prin cesiunea acestuia către Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina, 
după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi; 
 

 împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr.16P/04.11.2021; 
 

 modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 281/2021; 

 
 

  

 

  
                 Director Executiv,                                                  Şef Serviciu, 
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                             Victor Costache 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi               Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului              legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: _____________                                                      Data: _____________ 
Semnătura:                                                       Semnătura: 
 
 
 
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                       insp. Stroe Mihaela 
                                                                                     Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
                                                               realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                    Data:___________ 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 55496 /16.03.2022 

 
RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 49274/ 07.03.2022;  
 Raportul nr. 52085/2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind modificarea contractului de superficie nr. 
16P/04.11.2021, încheiat între Muncipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina; 

 În temeiul art. 108,  art.129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit. b, art. 139 alin.  
1 şi alin 3 lit. g, art. 354 şi art. 355  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ şi art. 693-702, art. 1315-1320 din Codul Civil, art. 3 alin. 3, 
încheiat în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 377/2015, nr. 
281/2021, nr. 399/2021; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 

- modificarea contractului de superficie nr. 16P/04.11.2021, încheiat între  
Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina, ce are ca obiect asigurarea dreptului de 
folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de  232 mp,  situat în str. Recunoștinței, nr. 14 bis, prin cesiunea acestuia către 
Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina, după perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două parţi; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de  
modificare a contractului de superficie nr.16P/04.11.2021; 

- modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  
Craiova nr. 281/2021. 
 

 

      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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