
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
 HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului minim de 
pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care aparţine domeniului public al 
municipiului  Craiova, aferent Restaurantului Stejarul, situat în Parcul Tineretului 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.05.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.71926/2022, raportul nr.87981/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.89532/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea prețului minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru 
terenul care aparţine domeniului public al municipiului  Craiova, aferent Restaurantului 
Stejarul, situat în Parcul Tineretului; 
          În conformitate cu prevederile art.871-873 din Codul Civil; 
             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2011 referitoare la 
concesionarea prin negociere directă, către S.C. ELGA S.A., a unui teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în 
Parcul „Tineretului” din municipiul Craiova; 
          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului 
minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1005 mp., care face parte din 
suprafaţa de 522.003 mp, identificat cu nr.cad.22573/2, înscris în Cartea Funciară 
nr.205725, aferent Restaurantului Stejarul, situat în Parcul Tineretului, în cuantum 
de 66.012 lei anual (65,68 lei/mp/an), echivalent a  13.357 euro (13,29 euro/mp/an), 
respectiv în cuantum  de 5.501 lei lunar (5,4736 lei/mp/lună), echivalent 1.113 euro 
(1,1076 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 şi Direcţia Patrimoniu 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.  

                                                    Referat de aprobare 
 

la  Proiectul de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare în vederea stabilirii 
nivelului minim al redevenţei de la care se porneşte negocierea 

asupra terenului în suprafaţă de 1005 mp, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în Parcul 
„Tineretului” din municipiul Craiova, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 

 
 Prin Hotărârea nr.136/2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, la art.1 
concesionarea prin negociere directă, către S.C. ELGA S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1005 mp., aferent Restaurantului 
„Stejarul”, situat în Parcul „Tineretului” din municipiul Craiova, construcţie ce aparţine acestei 
societăţi comerciale, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2571/17.07.1995. Conform art. 2 
al acestei hotărâri, nivelul minim al redevenţei de la care se porneşte negocierea se stabileşte prin 
raport de evaluare, iar acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Contravaloarea redevenţei  asupra terenului se constituie venit la bugetul local.  
 Având în vedere Contractul de achiziție publică de servicii nr.27725/07.02.2022 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.66583/2022 evaluarea pentru stabilirea cuantumului  nivelului minim al redevenţei de la care se 
porneşte negocierea, asupra terenului identificat anterior. 
 Potrivit art.108 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliile 
locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
,,bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” De asemenea, potrivit art.307 
alin1,,redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, 
după caz.” 
     Faţă de cele prezentate, potrivit  Hotărârii  Consiliului  Local nr.136/2011, în conformitate cu 
cu prevederile art.871, 872 din Codul Civil, în temeiul art.108, art.129 alin.2, lit c) și alin.6 lit. a), art. 
139, alin.1 și alin.2, din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, este necesară și 
oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea însuşirii raportului de evaluare având 
ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei de la care se porneşte negocierea asupra terenului în 
suprafaţă de 1005 mp, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în Parcul „Tineretului” din municipiul 
Craiova, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
 

 
PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 

 
 

 
Director executiv,                                                                                Şef serviciu 

Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 
 

 



   

 

 
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 87981/11.05.2022 

     
                                                                                      

RAPORT, 
 

la  proiectul de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte nivelul minim al redevenţei de la care se porneşte 

negocierea asupra terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, în 
suprafață de 1005 mp, aferent Restaurantului ,,Stejarul ̕̕ ̕, situat în Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova 
 
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/2011 s-a aprobat, la art.1, concesionarea, prin 
negociere directă către S.C. Elga S.A., pe o perioadă de 49 de ani, a terenului aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafață de 1005 mp, aferent Restaurantului 
,,Stejarul ̕̕ ̕, situat în Parcul Tineretului din municipiul Craiova,  identificat în anexa la această 
hotărâre. Nivelul minim al redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte prin 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
conform articolului 2 . 
 Prin referatul de aprobare  nr.71926/05.05.2022. s-a stabilit ca fiind oportună iniţierea  
unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
preţului de pornire al negocierii redevenţei pentru terenul mai sus menţionat. 
 Având în vedere Contractul de achiziție publică nr.27725/07.02.2022 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.66583/2022, un raport de evaluare prin care să se stabilească valoarea redevenţei minime 
lunare, în lei/mp, pentru terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, în 
suprafață de 1005 mp,  ce face parte din suprafaţa de 522.003 mp de teren, cu nr. cadastral 
22573/2, situat în  Parcul Tineretului din Craiova,  astfel cum rezultă din HCL nr.320 / 2009. 
 În cadrul raportului de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub 
numărul  76164/2022, a fost stabilit  prețul de pornire  al negocierii redevenței asupra terenului 
ce face obiectul evaluării și anume: valoarea estimată a redevenței minime anuale este 66.012 
lei (65,68 lei/mp/an) echivalent a  13.357 euro (13,29 euro/mp/an), iar valoarea estimată a 
redevenței minime lunare  este 5.501 lei (5,4736 lei/mp/luna), echivalent 1.113 euro (1,1076 
euro/mp/luna). Valorile nu includ TVA. 
      Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,9419 lei pentru un euro, 
curs valutar din 08.04.2022, data efectivă la care a fost inspectat  imobilul şi făcută evaluarea. 
        Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare a 
Bunurilor ANEVAR - ed. Iroval-Bucureşti - 2022, 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, SEV 232, SEV 233, SEV 
300, Ghidul metodologic de evaluare GME 500, GME 530, GME 630- Evaluarea bunurilor 
imobile și întrunește toate condițiile de formă și fond. 
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu referatul de aprobare nr. 71926/2022, cu 
prevederile art.871-873 din Codul Civil, în temeiul art.108, art.129 alin.2, lit c) și alin.6 lit.a),  
 



   

 
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 prețului minim de pornire al 
negocierii  redevenței pentru terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, în 
suprafață de 1005 mp, ce face parte din suprafaţa de 522.003 mp, identificat cu nr. cad.22573/2 
, înscris în Cartea Funciară nr. 205725 situat în Craiova, Parcul Tineretului, aferent 
Restaurantului Stejarul, în cuantum de 66.012 lei anual (65,68 lei/mp/an) echivalent a  
13.357euro (13,29 euro/mp/an), respectiv în cuantum  de 5.501 lei lunar (5,4736 lei/mp/luna), 
echivalent 1.113 euro (1,1076 euro/mp/luna) - valorile nu includ TVA -  conform  anexei la 
prezentul  raport.  
 
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 

Semnătura: 
 
 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 

Semnătura: 

 
 

Întocmit, 
Insp.Florentina Gavrilescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 

Semnătura: 
 

 
 
 
 

 



















































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 89532/11.05.2022 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.71926/2022 şi Raportul nr. 87981/2022 ale Directiei Patrimoniu; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr.136/2011, Contractul de achiziție publică de servicii 
nr.27725/2022, pentru prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, 
în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract,  
nota de comandă nr.193345/2021. 

–  Raportul de evaluare, înregistrat sub nr.76164/2022, 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 

 −  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 prețului minim de pornire 
al negocierii  redevenței pentru terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, 
în suprafață de 1005 mp, ce face parte din suprafaţa de 522.003 mp, identificat cu nr. 
cad.22573/2 , înscris în Cartea Funciară nr. 205725 situat în Craiova, Parcul Tineretului, 
aferent Restaurantului Stejarul, în cuantum de 66.012 lei anual (65,68 lei/mp/an) echivalent a  
13.357 euro (13,29 euro/mp/an), respectiv în cuantum  de 5.501 lei lunar (5,4736 lei/mp/luna), 
echivalent 1.113 euro (1,1076 euro/mp/luna) - valorile nu includ TVA -  conform  anexei la 
prezentul  raport. 
 
 
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 

            Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                            
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:   
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