
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                             

 
  
 

      HOTĂRÂREA  NR.282 
privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile, cu destinaţia de drum de 

acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier Cernele, 
respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.84168/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile, cu destinaţia de drum de 
acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier Cernele, respectiv 
Tarlaua 54/1, Parcela 29 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.134, 135, 138, 139 şi 140/2014;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.7/1996, republicată, 
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi Hotărârii Guvernului nr.525/1996, 
republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi coroborat cu alin.5 lit.a, art.121 alin.3, art.45 
alin.3, 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 acceptă donaţia făcută de Cârstov Marin şi Cârstov Ioana către municipiul 
Craiova, având ca obiect terenul-alee - servitute comună de trecere (pentru toate 
corpurile de proprietate), situat în intravilanul municipiul Craiova, Tarlaua 54, 
Parcela 28, cartier Cernele, în suprafaţă de 1460 mp., având număr cadastral 
13527/1, înscris în Cartea Funciară nr.23749 Craiova, identificat conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de 
drum de acces. 

Art.2. Se acceptă donaţia făcută de Frimu Tudora către municipiul Craiova, având ca 
obiect terenul, cu destinaţia de drum de acces, situat în intravilanul municipiul 
Craiova, Tarlaua 54/1, Parcela 29, în suprafaţă de 1120 mp. din acte şi 1294 mp. 
din măsurători, având număr cadastral provizoriu 21438/1, înscris în Cartea 
Funciară nr.53251 Craiova, deţinut cu cotă indiviză de 1/1, teren provenit din 
dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 10.000 mp. din acte şi 9826 mp. din 
măsurători, dobândit prin efectul Legii nr.18/1991, conform Titlului de 



Proprietate nr.1471-46011/1995, identificat conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, pentru efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea 
transferului dreptului de proprietate.  

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate de 
către donatori. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la referitoare 
la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.173/2001 referitoare la inventarierea bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, prin completarea cu bunul 
public “Drum de Acces”, identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.5.  Direcţia 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 Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Cârstov Marin, Cârstov Ioana şi 
Frimu Tudora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        

 
 
 
 

 
  

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

             
  Nicoleta Laura POPESCU 

               SECRETAR, 
                   Nicoleta MIULESCU 
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