
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       
 
 

HOTĂRÂREA NR.475 
privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, nr.1A, zona A.N.L. 
        
  

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.12.2011;  
   Având în vedere raportul nr.186207/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune dezmembrarea terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, 
nr.1A, zona A.N.L. şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, modificată şi completată; 

    În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, nr.1A, zona A.N.L., în 
suprafaţă totală de 12.089 mp, având număr cadastral provizoriu 209893, înscris 
în Cartea funciară nr.209893, în patru loturi, identificate conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
- Lotul 1 –  format din parcela 1/1 Cc cu suprafaţă din măsurători de 1699   

mp şi suprafaţa din acte de 1757 mp., pe care se află construcţia 
C1 – bloc T1; 

- Lotul 2 -  format din parcela 1/2 Cc cu suprafaţă din măsurători de 1467 mp 
şi suprafaţa din acte de 1517 mp., pe care se află construcţia C2 – 
bloc T2; 

- Lotul 3 -  format din parcela 1/3 Cc cu suprafaţă din măsurători de 1468 mp 
şi suprafaţa din acte de 1518 mp., pe care se află construcţia C3 – 
bloc T3; 

- Lotul 4 -  format din parcela 1/4 Cc cu suprafaţă din măsurători de 7455 mp 
şi suprafaţa din acte de 7708 mp. Acest lot este neconstruibil, 
fiind compus din căi carosabile şi pietonale incintă blocuri. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul 
privat, a loturilor 1, 2 şi 3, în vederea vânzării apartamentelor, către actualii 
chiriaşi. 



Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art. 1 şi să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001, 182/2009, 
346/2009 şi 180/2011. 

Art.5.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

   Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
    Marian VASILE Nicoleta MIULESCU 

  
 




