
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

              HOTĂRÂREA NR. _________ 
privind alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31, în 

vederea intabulării în Cartea Funciară 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 
          Având în vedere raportul nr.123118/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31, în 
vederea intabulării în Cartea Funciară; 

În conformitate cu prevederile Titlului VI–Proprietatea Publică, art.858-870,  
art.879-880, art.888 din Codul civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 150/2015 şi Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă alipirea imobilului-teren în suprafaţă de 477mp, cu nr.cadastral 219852-
jud. Dolj, UAT Craiova, situat în str.Brestei, nr.31 şi a imobilului-teren în suprafaţă 
de 1350mp, cu nr. cadastral 208422-jud. Dolj, UAT Craiova, str.Brestei, nr.31, 
conform planului de amplasament şi delimitare de alipire, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă intabularea în Cartea Funciară a imobilului-teren în suprafaţă de 1827 
mp, nr.cadastral 223418, situat în judeţul Dolj, UAT Craiova, localitatea Craiova, 
str.Brestei, nr.31, rezultat din loturile individuale alipite conform art.1 din prezenta 
hotărâre. 

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. Cheltuielile ocazionate de  alipirea terenurilor şi intabulării în Cartea Funciară  vor 
fi suportate de   Curtea de Conturi a Romaniei,  pentru Camera de Conturi a 
judeţului Dolj. 

               Art.5.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 

               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Curtea de Conturi a României 
pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 

 
    INIŢIATOR,         AVIZAT, 

PRIMAR,           PT. SECRETAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  123118 /      08.2016
                                                                                                                       
                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                              PRIMAR                                                                                                 
                        Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                                  
       
 
 
                          
         
                                                         RAPORT, 
 
 
     Prin  Hotărârea nr.206/26.05.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  următoarele: 
 1.Dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă totală de 
2853mp, cu număr cadastral 201427 înscris în cartea funciară nr. 20427, situat in Craiova, str. Brestei 
nr. 31, în două loturi de proprietate, identificate  după cum urmează: 
 a)lotul nr. 1 de teren în suprafată de 1350 mp  
  b) lotul nr. 2 de teren în suprafaţă de 1503 mp 
 2. Darea în administrare, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a 
judetului Dolj, a lotului nr. 2 în suprafaţă de 1350 mp, situat în  str. Brestei nr. 31, în vederea  
edificarii construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 
    Ulterior, prin Hotărârea nr.192/24.04.2014, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
următoarele: 
 1.Dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă totală de 
1503 mp, cu număr cadastral 208423 înscris în cartea funciară nr. 208423, situat in Craiova, str. Brestei 
nr. 31, în două loturi de proprietate, identificate  după cum urmează: 
 a)lotul nr. 1 de teren în suprafată de 477 mp  
 b)lotul nr. 2 de teren în suprafaţă de 1026 mp 
 2. Darea în administrare, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a 
judetului Dolj, a lotului nr. 1 în suprafaţă de 477 mp şi valoare de inventar de 367676 lei,  situat în  
str. Brestei nr. 31, în vederea  edificarii construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a 
judeţului Dolj. 
 3.Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, 
cheltuielile acazionate fiind suportate de   Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a 
judetului Dolj. 
     Urmare finalizării lucrărilor cadastrale de alipire imobile, conform  Referatului de admitere 
nr.81354/13.07.2015 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj ce se constituie ca 
Anexa la prezentul raport  a rezultat imobilul cu număr cadastral 223418 situat în judeţul Dolj, UAT 
Craiova,localitatea Craiova, str. Brestei, nr.31 având suprafaţa de 1827mp, din alipirea următoare 
imobile: 
- imobil-teren cu număr cadastral  208422 -judeţul Dolj,UAT Craiova,str.Brestei, nr.31,reprezentând  
teren în suprafaţă de 1350 mp 
-  imobil-teren cu număr cadastral 219852-jud Dolj,UAT Craiova,str.Brestei, nr.31 reprezentţnd terenul 
în suprafaţă de 477 mp 
     În vederea  edificarii construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj este 
necesar ca cele două loturi să fie alipite. Astfel, potrivit art.879-art.880 din Noul Cod Civil,imobilul 



înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipire, dacă imobilele alăturate se unesc într-un singur 
imobil,caz în care imobilul rezultat se va înscrie carte funciară nouă, cu menţionarea noului  număr 
cadastral. De asemenea potrivit art.888 din acelaşi act legislativ, înscrierea în cartea funciară se 
efectuează în baza înscrisului autentic notarial. 
  Alipirea scripică a celor două terenuri într-un singur imobil aşa cum este descris mai sus va facilita 
operaţiuniunea  de intabulare pentru obţinerea autorizaţiei de construire sediu  al Camerei de Conturi a 
judeţului Dolj , terenul rezultat în suprafaţă de 1827mp urmînd a fi înscris ca proprietate publică a 
municipiului Craiova.  
 Faţă de cele prezentate,în conformitate cu  dispoziţiile Titlului VI–Proprietatea Publică, art.858-870  
art.879-880,art.888 din Noul Codul civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea 150/2015 şi Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare,în temeiul art.36 alin(2) lit.c coroborat cu art.36 alin (5) lit.c, art.45 alin(3) şi 
art.115 alin(1)lit.b   propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

     1. Aprobarea alipirii imobilului-teren în suprafaţă de 477mp,  cu nr.cadastral 219852-jud Dolj,UAT 
Craiova,str.Brestei, nr.31,şi a imobilului- teren în suprafaţă de 1350mp, cu nr. cadastral 208422-jud 
Dolj,UAT Craiova,str.Brestei, nr.31 conform Planului de Amplasament şi Delimitare de Alipire 
scara1:500, ce se constituie ca Anexa la prezentul raport. 
2. Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului-teren în suprafaţă de 1827 mp, nr.cadastral 
223418 situat în judeţul Dolj,UAT Craiova, localitatea Craiova, str.Brestei, nr.31  rezultat din loturile 
individuale alipite prevăzute la punctul 1 din prezentul raport. 
3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.  
4. Cheltuielile ocazionate de  această activitate vor fi suportate de   Curtea de Conturi a Romaniei  
pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj. 
4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public  al Municipiului Craiova .  
  
 
 
 
           Director executiv,                                                                         
   Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Întocmit,                                                                                                                             
                            Cons. Silvia Nănău 
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