
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
   
 

      HOTĂRÂREA NR. 85 
privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al 

municipiului Craiova, situat în str.Râului, nr.26 (fost nr.42), actual str.Negoiu, 
nr.1A 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

   Având în vedere raportul nr.29061/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.Râului, nr.26 (fost nr.42), actual str.Negoiu, nr.1A; 

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată, Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, şi Titlului II – Proprietatea privată  
art. 557 (2) din Codul Civil; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45, alin.3, art.123, 
art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  

 
                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea în trei loturi a terenului care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, situat în str.Râului, nr.26 (fost nr.42), actual str.Negoiu, 
nr.1A,  în suprafaţă de 4653 mp.,  înscris în Cartea Funciară  nr.214622 UAT 
Craiova, cu număr cadastral 214622, după cum urmează: 
a) lotul nr.1, în suprafaţă de 1256 mp., nr.cadastral 220428-judeţ Dolj, UAT  

Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 748073 lei, prevăzut în  
anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre; 

b) lotul nr.2, în suprafaţă de 2405 mp., nr.cadastral 220429-judeţ Dolj, UAT 
Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 1432418 lei prevăzut în  
anexa nr.2 care face parte din prezenta hotărâre; 

c) lotul nr.3, în suprafaţă de 992 mp., nr.cadastral 220430-judeţ Dolj, UAT 
Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 590880,05 lei prevăzut 
în  anexa nr.3 care face parte din prezenta hotărâre; 

Art.2. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Parohia Sfântul 
Ioan Gură de Aur, prin Pr. Sanda Ciprian. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 



Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sfântul Ioan Gură 
de Aur vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

       Mihai CILIBIU          Ovidiu MISCHIANU 
 



ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR. 85/2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHAI CILIBIU



ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR. 85/2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHAI CILIBIU



ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR. 85/2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHAI CILIBIU
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