
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

PROIECT 
   
 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 

   Având în vedere raportul nr.195020/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A; 

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată, Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, şi Titlului II – Proprietatea privată  
art. 557 (2) din Codul Civil; 

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 dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str. Împăratul Traian, nr.14-14A (fost 
str.Silozului, nr.36),  în suprafaţă de 540 mp.,  înscris în Cartea Funciară  
nr.209413, cu număr cadastral 209413/UAT,  identificat în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în doua loturi, după cum urmează: 
a) lotul nr.1 în suprafaţă de 252 mp., nr.cadastral 224385- judeţul Dolj, UAT 

Craiova, valoare de 537206,29 lei, identificat în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;  

b) lotul nr.2 în suprafaţă de 288 mp., nr.cadastral 224386- judeţul Dolj, UAT 
Craiova, valoare de 613950,05 lei, identificat în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Voinea 
Bogdan. 

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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 



nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Voinea 
Bogdan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      INIŢIATOR,          AVIZAT, 
        PRIMAR,           PT.SECRETAR, 

 Lia – Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.195020/10.12.2015      

                                                                                                          
                                                                                                                 SE APROBĂ, 
                                                                                                                     PRIMAR 
                                                                                                      LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

 
                                                        RAPORT 
 
      În conformitate cu prevederile Legii nr.2152001, republicată, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.213/1998,privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestei, cu modificările şi 
completările ulterioare, domeniul privat al unităţii administrativ -teritoriale este alcătuit 
din bunuri mobile şi imobile,altele decât cele cele ce aparţin domeniului public,intrate 
în proprietatea unităţii, prin modalităţile prevăzute de lege.Asupra acestor bunuri, 
unitatea administrativ -teritorială are un drept de proprietate privată. 

Astfel în domeniul privat al Municipiului Craiova,şi în administrarea 
R.A.A.D.P.F.Craiova figurează şi imobilul-Teren,în suprafaţă de 531mp şi 540mp din 
măsurători,situat în str.Împăratul Traian,nr.14-14A(fostă str.Silozului,nr.36). Terenul 
menţionat este identificat potrivit Extras de plan cadastral de carte funciară pentru 
imobil cu nr.cadastral 209413 UAT Craiova anexat la prezentul raport. 

       Prin adresa cu nr.169427/2015, domnul Voinea Bogdan solicită  aprobarea 
privind dezmembrarea terenului astfel descris în două loturi. Solicitarea are în vedere 
următoarele: 

 -conform Contractului de vânzare -cumpărare nr.1552/2013 este  proprietar al 
locuinţei C2-D+P+M ,situată în  str.Împăratul Traian,nr.14-14A , cu o suprafaţă utilă de 
160 mp. 

-prin acelaş act, în calitate de cumpărător,domnului Voinea Bogdan i s-a transmis în 
folosinţă pe durata existenţei construcţiei, terenul aferent în suprafaţă de 118,30 mp, 
respectiv cota indiviză de 100%,proprietatea Municipiului Craiova-domeniul privat.  

-prin Contractul de închiriere nr.1021 /26.08.2014,RAADPFL Craiova,închiriează  
domnului Voinea Bogdan suprafaţa de teren de 279mp aferentă construcţiei situată în  
str.Împăratul Traian,nr.14,în indiviziune cu ceilalţi proprietari ai imobilului dobândit în 
baza Legii nr.112/1995,suprafaţă determinată proporţional cu suprafaţa locativă din 
imobil, deţinută în proprietate. 

-cele două corpuri de proprietate C2 respectiv C3  situate pe terenul în suprafaţă de 
540mp, sunt delimitate ,fiecare lot fiid împrejmuit. 

       În urma solicitării făcute de către  domnul Voinea Bogdan cât şi analizării 
documentelor anexate cererii, se constată că a fost efectuată operaţiunea de cadastrare a 
terenului ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în strada 
str.Împăratul Traian,nr.14-14A(fostă str.Silozului, nr36)cu numărul cadastral 209413 şi 
nr.Carte Funciară 209413 UAT Craiova , în suprafaţa de 540 mp,   respectivul imobil a 
făcut obiectul unei dezmembrări în două  loturi distincte astfel : 

-lotul 1 de teren, în suprafaţă de 252mp,nr.cadastral 224385-judeţ Dolj,UAT 
Craiova,str.Împăratul Traian,nr.14-14A 



-lotul 2 de teren, în suprafaţă de 288mp,nr.cadastral 224386-judeţ Dolj,UAT 
Craiova,str.Împăratul Traian,nr.14-14A 

 
           Faţă de cele prezentate,în conformitate cu prevederile art.6 din Legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi 
completată, Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi art. 6 
din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea  publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare , Titlul II – Proprietatea privată  art. 557 (2) din 
Codul Civil , în temeiul art.36 alin.2 lit.c,  art.45 alin.3, art.121 alin.1,2 , art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova  

            1.Dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în str.Împăratul Traian,nr.14-14A (fost str.Silozului, nr36), în suprafaţă de 540 mp, cu 
nr. Cadastral 209413/UAT, înscris în cartea funciară nr.209413, identificat conform 
anexei nr.1 în două loturi de proprietate,  după cum urmează: 

             a)lotul 1 de teren, în suprafaţă de 252 mp,nr.cadastral 224385-judeţ Dolj,UAT Craiova, 
valoare de 537206,29 lei, identificat conform Anexei nr.2.  

       b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 288 mp.nr.cadastral 224386-judeţ Dolj,UAT 
Craiova, valoare de 613950,05 lei, identificat conform Anexei nr.3 . 

                 2. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului în suprafaţă de 540 
mp,identificat la punctul 1 din prezentul raport, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de 
către  Voinea Bogdan. 

                3.Împuternicirea  Primarul Municipiului Craiova să  reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

  4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr.522/2007 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Craiova,  nr.282/2008  referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                   
   Cons.jur  Ionuţ Cristian Gâlea                                                                   
 
                                                         
                                                                                 Întocmit, 
                                                                    Cons.Silvia Nănău 
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