
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       PROIECT 

          
          

             HOTĂRÂREA  NR.____ 
privind rectificarea Cărţii Funciare nr.219416 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.5409/2022, raportul nr.6241/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.6559/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea Cărţii Funciare 
nr.219416;  
            În conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi art.914 din Codul Civil, 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi 
completările ulterioare;     
  În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea Cărţii Funciare nr.219416 privind terenul aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Vasile Alecsandri, nr.113 
(fost nr.97), în sensul diminuării suprafeţei de la 15654 mp. din acte (15747 mp. din 
măsurători),  la  15632 mp.  

Art.2.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor 
de rectificare a Cărţii Funciare nr.219416. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                         

Direcţia Patrimoniu                                                                                

Serviciul Patrimoniu                                                                          

nr.5409/10.01.2022 

 

                                                          Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre  privind rectificarea Carții Funciare nr.219416. 

 
       
  
 Prin Dispozitia Primarului  nr. 7107/27.12.2004 s-a aprobat restituirea parțială în natură  a 
terenului în suprafață de 374 mp( din suprafața totală solicitată de 1764 mp), situat în Craiova, str. 
Vasile Alecsandri, nr.113 (fostă str. Vasile Alecsandri nr.97-99), numitei Stamate Carmen (fostă 
Petrescu Carmen). 
 În Cartea Funciară nr. 219416 a fost înscris imobilul-teren situat în Craiova, str. Vasile 
Alexandri, nr. 113 fost nr.97, cu numărul cadastral 219416 cu suprafața de 15654 mp din acte și 15747 
mp din măsurători,  având ca titular al dreptului de proprietate Municipiul Craiova, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 141/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
 Pentru acest imobil a fost întocmită documentație de  actualizare a informațiilor tehnice, 
,raportat la situația cadastrală din zonă și la Dispoziția Primarului nr. 7107/27.12.2004, prin care s-a 
aprobat restituirea parțială în natură a terenului în suprafață de 374 mp,  executată prin procesul verbal 
de punere în executare nr. 27609/23.02.2005, astfel  a rezultat o suprafață mai mică față de suprafața 
înscrisă în Cartea Funciară nr.219416, respectiv suprafața de  15632 mp.  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi art.914 din 
Codul Civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, este necesară și 
oportună inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind rectificarea Carții Funciare nr.219416. 
 
 
 
                                                                               Primar,  
                                                                     Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          
        Director Executiv,                                                                                         Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                                                 Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.6241/11.01.2022                                                                                                                                                                 

  RAPORT, 
  privind rectificarea Carții Funciare nr.219416 

 
 Imobilul-teren situat în Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 113 fost nr.97, având numărul 
cadastral 219416 înscris în Cartea Funciară nr. 219416,  ce face obiectul prezentului raport, aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008,cu 
modificările și completările ulterioare și se află în administrarea Liceului Matei Basarab, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr 174/2001.  
 În Cartea Funciară nr. 219416 a fost înscris imobilul-teren cu numărul cadastral 219416 
având suprafața de 15654 mp din acte și 15747 mp din măsurători,  având ca titular al dreptului de 
proprietate Municipiul Craiova. 
 Prin Dispozitia Primarului  nr. 7107/27.12.2004 s-a aprobat restituirea parțială în natură  a 
terenului în suprafață de 374 mp( din suprafața totală solicitată de 1764 mp), situat în Craiova, str. 
Vasile Alexandri nr.113(fostă str. Vasile Alecsandri nr.97-99), numitei Stamate Carmen ( fostă 
Petrescu Carmen). 
 Întrucât  la înscrierea în Cartea Funciară  nr. 219416 nu s-au avut în vedere Dispoziția 
Primarului nr. 7107/27.12.2004, prin care s-a aprobat restituirea parțială în natură a terenului în 
suprafață de 374 mp, situat în str. Vasile Alecsandri nr. 113(fostă str. Vasile Alecsandri nr. 97-99), 
este necesară modificarea suprafetei înscrise cu suprafața restituită.  
 Pentru actualizarea informațiilor înscrise în Cartea Funciară nr. 219416 a fost întocmită 
documentație de  actualizare a informațiilor tehnice ale imobilului,  raportat la Dispoziția Primarului 
nr. 7107/27.12.2004, precum și la situația cadastrală din zonă, astfel modificându-se limitele 
imobilului și rezultând o suprafață măsurată de 15632 mp, conform planului de amplasament anexă 
la prezentul raport. 
  Astfel este necesară actualizarea suprafeței înscrise în Cartea Funciară nr. 219416, în sensul 
diminuării suprafeței de la 15654 mp din acte și 15747 mp din măsurători  la 15632 mp, conform 
planului de amplasament. 
 Potrivit art. 907 din Codul Civil"(1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde 
cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.(2) Prin rectificare se înţelege radierea, 
îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară(3) Situaţia juridică 
reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, 
prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după 
caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducțiune sau orice altă acțiune întemeiată pe o cauză de 
ineficacitate a actului juridic.  
 De asemenea, conform art.33 alin.1din Legea 7/1996 înscrierile şi radierile efectuate în 
cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi 
irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, 
respectiv de titular, în baza unei documentații cadastrale. 
  Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911, art.914 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. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit Referatului de aprobare 5409/10.01.2022 și în temeiul art.129 alin.2, lit c), alin.8 lit a) , 



 

alin.14 și art. 139, alin.1 și alin.2 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1- Rectificarea  Cărţii Funciare nr. 219416, în sensul diminuarii suprafeței de teren, de  la 
15654 mp din acte (15747 mp din măsurători) la 15632 mp, teren ce aparține domeniului public al 
Municipiului Craiova, situat în str. Vasile Alecsandri, nr. 113 fost nr.97, conform planului de 
amplasament anexa la prezentul raport . 
 2- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor de 
rectificare a Cărţii Funciare  nr. 219416 .  
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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