
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     

                                                                                

      HOTĂRÂREA NR.689 

privind vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013. 

Având în vedere raportul nr. 172136/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, situate în str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 
288/2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată; 

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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.210/2012 referitoare la inventarul domeniului privat al municipiului 
Craiova, după cum urmează: 
(1) Se anulează poziţia 3 referitoare la terenul situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, 

nr.28A; 
(2) Se completează cu poziţiile referitoare la: 

a) -terenul în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din măsurători, cu 
număr cadastral 214646 din cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A; 

b) - terenul în suprafaţă de 3372 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A; 

c) - terenul în suprafaţă de 382 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A; 

d) - terenul în suprafaţă de 2058 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A. 

Art.2.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat  al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din măsurători, situat în 
str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A (fostă Rozelor, nr.68), cu nr. cadastral 214646,în 



   

cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, în trei loturi de proprietate,  după cum 
urmează: 
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 153 mp, pe care este situată construcţia C1, 

proprietatea lui Nuţescu Ioan; 
b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 139 mp, pe care este situată construcţia C2, 

proprietatea lui Chivu Vasile; 
c) lotul 3 de teren, în suprafaţă de 3320 mp, pe care sunt situate construcţiile 

C3,C4, C5, C6, C7, C8 şi C9, proprietatea SC TRANS GRIG S.R.L., 
identificate în anexa nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către Nuţescu Ioan, a terenului (lotul 1) 
în suprafaţă de 153mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, identificat în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Chivu Vasile, a terenului (lotul 2) 
în suprafaţă de 139 mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, identificat în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  SC TRANS GRIG S.R.L., a 
terenului (lotul 3) în suprafaţă de 3320 mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, 
nr.28A, identificat în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.6. Preţul de pornire a negocierii vânzării  terenurilor  prevăzute la art.3 - 5 se 
stabileşte pe baza rapoartelor de evaluare, care vor fi supuse aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.2 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Nuţescu Ioan, 
Chivu Vasile şi S.C. TRANS GRIG S.R.L., corespunzător terenului cumpărat de 
fiecare. 

 Art.8.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor, să încheie şi să semneze contractele 
de vânzare – cumpărare  şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

                 Art.9.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
aprţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

 Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nuţescu Ioan, Chivu Vasile şi 
S.C. TRANS GRIG S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

          Nicuşor COTESCU 
 

 Nicoleta MIULESCU 
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