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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT  
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind aprobarea unui schimb de ternuri, ce are ca obiect terenul intravilan, 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Tehnicii FN, 
respectiv terenul intravilan, proprietate privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A. 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018. 

Având în vedere rapoartele nr.75343/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.76667/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  prin care se propune 
aprobarea unui schimb de ternuri, ce are ca obiect terenul intravilan, aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.Tehnicii FN, respectiv terenul intravilan, 
proprietate privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A.;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, art.55, art.858-870 şi art.1763 din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.121, alin.4, 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 schimbul, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp., situat 
în municipiul Craiova, str.Tehnicii FN, care aparține domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre și terenul intravilan în suprafață de 203 mp.,  situat în municipiul Craiova, în 
partea de Sud a Stației de 110kW, cu numărul cadastral 14278, proprietate privată a 
S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., identificat conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Raportul de evaluare cu privire la bunurile ce fac obiectul schimbului propus la art.1 
din prezenta hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de autoritatea public locală. 
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Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de schimb a 

terenurilor, să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind 
încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor şi să efectueze procedurile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

   

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA PATRIMONIU  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  75343/09.05.2018        SE APROBĂ 
              PRIMAR, 
           Mihail Genoiu 
 
 
 

R A P O R T, 

 

 Prin Hotărârea nr. 95/2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat trecerea 
din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în domeniul public al statului a imobilului-teren, în suprafață totală de 8500 mp, din 
acte și 8000mp, din măsurători, cu valoare de inventar de 4083672,00 lei, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Decebal, nr. 101B și identificat în anexă, în vederea dării în administrare către 
Ministerul Justiției. Acest teren este destinat edificării în viitor, pentru scopuri de utilitate 
publică, a unui Palat de Justiție în care să funcționeze Curtea de Apel Craiova și Judecătoria 
Craiova. 
 Predarea-primirea imobilului a fost realizată prin încheierea, între Primăria Municipiului 
Craiova și Tribunalul Dolj, a Procesului verbal de predare-primire înregistrat la  Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 51813/12.04.2017. 
 Pentru corelarea cu înscrisurilor referitoare la imobilul-teren descris conform Extrasului 
de Carte Funciară nr. 224499 Craiova și care a făcut obiectul transferului prin HCL nr. 95/2016, 
a fost adoptată Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 472/2017 de modificare a 
articolului 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 95/2016. 
 Imobilul-teren care a făcut obiectul transferului dreptului de administrare se învecinează 
la sud cu Stația 110kW, obiectiv de utilitate publică, cu regim special de exploatare-stație 
electrică, care avea prevăzut accesul în incintă în zona de Nord traversând proprietatea 
autorității locale pe terenul menționat mai sus. 
 Odată realizată schimbarea  administrării, pentru respectarea, conform procesului verbal 
menționat mai sus a regimului  teren ,,liber de orice sarcini”, accesul către stația electrică a fost 
obturat. 
Tot legat de acest imobil-teren, în ceea ce privește vecinătatea de la Est- cu S.C. POPECI S.A., 
s-a constatat (ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate de către personalul specializat al 
autorității locale) că delimitarea proprietății prin împrejmuirea edificată a fost realizată 
eronat, pe un contur care a generat însușirea de către societatea particulară a suprafeței de 
203 mp. 
 Acest teren aparține domeniului privat al Municipiului Craiova conform Hotărârii  
Consiliul Local al Municipiului Craiova numărul 181/2018.  
 Pentru asigurarea accesului la stația 110 kW, s-a purtat corespondență cu S.C. POPECI 
UTILAJ GREU S.A. (înregistrată la Primăria Municipiului Craiova astfel: adresa inițiată de 
către autoritatea locală având numărul 40298/08.03.2018 și răspunsul favorabil din partea 
societății amintite având numărul 60546/12.04.2018), privind posibilitatea realizării unui 
schimb de suprafețe echivalente între vecinii implicați-autoritatea locală și societatea 
comercială, suprafețe aflate în aceeași zonă delimitată de Bulevardul Decebal și strada Tehnicii, 
poziționate la Est și Sud față de locația bulevardul Decebal nr. 91, respectiv stația 110kW. 
 Prin acest schimb,  se va asigura corecția suprafețelor aflate în proprietatea părților 
învecinate: autoritatea locală și S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A.,  conform schițelor atașate. 
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 Având în vedere propunerea de efectuare a schimbului, apreciem faptul că ambele părți 
au avantaje așa cum arătăm mai jos: 
 - autoritatea publică prin restituirea prin schimb a unui teren în suprafață de 203mp cu 
același regim de amenajări constructive, poate reasigura accesul furnizorului de utilități 
publice-electricitate CEZ S.A. ROMÂNIA la locația Stație 110kW  schimbând însă poziția: 
prin zona de Sud, față de cea inițială prin Nord și totodată, prin obținerea terenului își 
reântregește proprietatea deținută în zonă 
 - S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., prin restituirea prin schimb de teren poziționat în 
zona sudică a Stației 110kW, își menține împrejmuirea edificată anterior fără a mai interveni cu 
alte amenajări constructive în zonă. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr 7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată , art. 858 – 870 şi art. 1763 din Noul Cod Civil, şi în temeiul 
art.10, art. 36 alin. 2, lit. c coroborat cu alin. 5 litera b, art. 62 alin.1, art. 121, alin. 2, 4  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
          1. Aprobarea schimbului de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 
203 mp, situat în Craiova, strada Tehnicii FN, domeniul privat al Municipiului Craiova, 
identificat conform  ,,Schiță imobil teren din Craiova” anexa 1 la prezentul raport și terenul 
intravilan în suprafață de 203 mp,  situat în Craiova, în partea de Sud a Stației de 110kW cu 
numărul cadastral 14278, proprietate privată a S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., teren 
identificat conform anexei nr. 2 la prezentul raport; 
           2. Evaluarea  terenurilor  care  fac  obiectul  schimbului  prevăzut  la  punctul  1 se va 
face  prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local;                                                 
 3. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
schimb al terenurilor identificate la pct. 1 din prezentul raport, să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public privind încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor 
prevăzute la pct. 1 din prezentul raport şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege;                                                                                                                                     
 4. Cheltuielile ocazionate de realizarea autentificării și îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de autoritatea publică locală. 

 
 

 
  
  

               Director executiv ,          
              Gâlea Ionuț Cristian  

 

                            Șef Serviciu, 
                     Voicinovschi Madlen Anca 
 
 
 

                                   Întocmit, 
                          insp. Gionea Silvia 

 
         



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  76667 /11.05.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 75343/09.05.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Conform HCL nr. 95/2016 

− Procesului verbal de predare-primire înregistrat la  Primăria Municipiului Craiova 
sub numărul 51813/12.04.2017 

− HCL nr. 472/2017 

− HCL nr. 181/2018 

− In conformitate cu prevederile Legii nr 7/1996 a cadastului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată 

− Conform art. 858 – 870 şi art. 1763 din Noul Cod Civil 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind aprobarea schimbului de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, în 

suprafaţă de 203 mp, situat în Craiova, strada Tehnicii FN, domeniul privat al Municipiului 
Craiova și terenul intravilan în suprafață de 203 mp,  situat în Craiova, în partea de Sud a 
Stației de 110kW cu numărul cadastral 14278, proprietate privată a S.C. POPECI UTILAJ 

GREU S.A. 

  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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