
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de vânzare al 
imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 

str. Opanez nr.15 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.122140/2022, raportul nr.122300/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.124801/2022 întocmit de Direcția 
Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de vânzare al imobilului-teren, care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Opanez nr.15;   

          În conformitate cu prevederile art.1650 din Codul Civil, art.108 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2022 referitoare la 
luare act de Sentinţa Civilă nr. 11430/12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de 
Apel Craiova; 
          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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de vânzare al 
imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 459 mp, situat în Craiova, str. Opanez nr.15, către Matei Gemăilă şi 
Matei Antigona, în cuantum de 1.008.035 lei, echivalent a 203.853  euro, 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, Matei Gemăilă şi Matei Antigona 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.122140/06.07.2022 

                                                                                                                              

     

 
  Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare al  
terenului  situat în Craiova, str. Opanez nr.15,  în suprafaţă de 459 mp , ce aparţine domeniului privat 

al municipiului Craiova, către Matei Gemăilă şi Matei Antigona  
 

            
   

            Prin  Hotărârea nr.68/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1 
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, în anexa 2 
la hotărâre, poz.2 fiind actualizată suprafaţa terenului din str. Opanez nr.15,  la 459 mp. 
 Prin hotărârea nr.74/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova, la art.1, ia act de Sentinţa 
civilă nr. 11430/12.11.2018- pronunţată de Judecătoria Craiova, rămasă definitivă prin decizia 
nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova, prin care obligă Municipiul Craiova, prin Primar, să 
perfecteze contractul de vânzare – cumpărare  cu Matei Gemăilă şi Matei Antigona. La art.3 se aprobă 
vânzarea imobilului-teren , iar potrivit art.4, preţul de vânzare al acestuia va fi stabilit în baza unui 
raport de evaluare, ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție servicii de 
evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, 
precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 – în vigoare, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a procedat la  estimarea valorii de piaţă a 
terenului mai sus menţionat, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor HCL nr.74/2022. 
 Urmare a celor menţionate mai sus şi potrivit  Hotărârii  Consiliului  Local nr.74/2022, 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, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 
analizarea şi aprobarea unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte 
preţul de vânzare al imobilului-teren situat în Craiova, str. Opanez nr.15,  în suprafaţă de 459 mp , ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova , în vederea vânzării acestuia către Matei Gemăilă 
şi Matei Antigona.  
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 

 
                                                                                       

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

 



   

 

 

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.122300/07.07.2022                             

                                                                                                                  

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare  

ce stabileşte preţul de vânzare către Matei Gemăilă şi Matei Antigona al imobilului-teren situat 
în Craiova, str. Opanez nr.15,  în suprafaţă de 459 mp , ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Craiova  
 

 
 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova, în temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.(c) şi alin.6 lit.(b), art.139 alin.1 şi 
alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, se propune de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu un proiect de hotărâre 
privind însuşirea raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare al terenului situat în 
Craiova, str. Opanez nr.15, în suprafaţă de 459 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, către Matei Gemăilă şi Matei Antigona . 
           Prin hotărârea nr.74/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova, la art.1, ia act de 
Sentinţa civilă nr. 11430/12.11.2018- pronunţată de Judecătoria Craiova, rămasă definitivă prin 
decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova, prin care obligă Municipiul Craiova, prin 
Primar, să perfecteze contractul de vânzare – cumpărare  cu Matei Gemăilă şi Matei Antigona. 
 La art.3 se aprobă vânzarea imobilului-teren, iar potrivit art.4, preţul de vânzare al 
acestuia va fi stabilit în baza unui raport de evaluare, ce va fi supus aprobării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
 Terenul în suprafaţă de 459 mp din Craiova, str. Opanez nr.15, jud. Dolj aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, conform HCL nr. 68/2022, Anexa 2, poz.2.  
 Având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție 
servicii de evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din 
municipiul Craiova”, precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 – în vigoare, în 
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a transmis 
nota de comandă nr.116321/2022 de întocmire a raportului de evaluare. Acesta a fost 
înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr.122126/2022 şi se regăseşte în anexă la 
prezentul raport. 
 În cadrul raportului de evaluare, în urma analizelor şi calculelor efectuate, s-a obţinut 
următoarea valoare: 1.008.035 lei, echivalentul a 203.853 euro (444,13 euro/mp). Valorile nu 
includ TVA. 
      Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,9449 lei/euro, curs 
valutar din 05.07.2022 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 din Romania,  ANEVAR ediția 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 , 
SEV -340 Evaluarea bunurilor imobile şi eficienţa energetică ( EVIP), SEV 400 – Verificarea 
Evaluării și întrunește toate condițiile de formă și fond. 
 



   

 
 
 Faţă de cele prezentate, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.74/2022, în conformitate 
cu referatul de aprobare nr.122140/2022, cu prevederile  art.154 alin.(1)  din  Ordonanța de 
urgență nr.57/2019, cu art.1650 din Codul Civil, în temeiul art.108, art.129 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 preţul de vânzare al imobilului-teren 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 459 mp, situat în 
Craiova, str. Opanez nr.15, jud. Dolj,  către Matei Gemăilă şi Matei Antigona, în cuantum de 
1.008.035 lei, echivalent a 203.853  euro (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. 124801/12.07.2022 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  − Referatul de aprobare nr.122140/2022 şi Raportul nr.122300/2022 ale Directiei Patrimoniu; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr. nr.74/2022, prevederile art.154 alin.(1)  din  Ordonanța de 
urgență nr.57/2019, art.1650 din Codul Civil, în temeiul art.108, art.129 alin.6 lit. (b), art. 
139, alin.1 și alin.2 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 

–  Acordul cadru nr.84471/04.05.2022 ce are ca obiect ,,Achiziție servicii de evaluare bunuri 
mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, 
Raportul de evaluare. 

 −  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 preţul de vânzare al imobilului-teren 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 459 mp, situat în 
Craiova, str. Opanez nr.15, jud. Dolj,  către Matei Gemăilă şi Matei Antigona, în cuantum de 
1.008.035 lei, echivalent a 203.853  euro (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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