
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
               

               HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu privire la imobilele-
apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, 

bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A  
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 

Având în vedere raportul nr.117366/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu privire la imobilele-apartamente 
situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bd,Oltenia-bd.Tineretului, 
nr.1A; 

    În conformitate cu prevederile art.33 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, art.907 Codul Civil, Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, modificată şi completată prin Legea nr.89/2008, Hotărârii Guvernului 
nr.587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea 
consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea 
şi vânzarea acestora  şi Hotărârii Guvernului nr.1062/2013 privind modificarea regimului 
juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe 
judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr.587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea 
consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea 
şi vânzarea acestora; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.124 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea cărţii funciare nr.210184, în sensul radierii dreptului de 
proprietate al Primăriei Municipiului Craiova-Domeniul Privat, şi intabularea 
dreptului de proprietate în favoarea Statului Român-Domeniul Privat, pentru 
imobilele-apartamente din blocul T1, situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa 
Nouă, bd. Oltenia-bd. Tineretului, nr.1A, care sunt prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

              
 
                Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 

reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj, pentru rectificarea cărţii funciare. 

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,   PT. SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
 



                     Anexa la HCL nr. 

 
 
 

 
 Imobile pentru care se solicită radierea dreptului de proprietate al Primăriei 

M unicipiului Craiova-Domeniul Privat, şi intabularea dreptului de proprietate în favoarea 
Statului Român-Domeniul Privat 

 

 
1- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U1, înscris în Cartea Funciară nr.   

210184-C1-U1 a localităţii Craiova  
2- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U2, înscris în Cartea Funciară nr.   

210184-C1-U2 a localităţii Craiova  

3- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr.   
210184-C1-U3 a localităţii Craiova  

4- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U4, înscris în Cartea Funciară nr.   
210184-C1-U4 a localităţii Craiova  

5- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U5, înscris în Cartea Funciară nr.   
210184-C1-U5 a localităţii Craiova  

6- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U6, înscris în Cartea Funciară nr.   

210184-C1-U6 a localităţii Craiova  
7- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U7, înscris în Cartea Funciară nr.   

210184-C1-U7 a localităţii Craiova . 
 8- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U8, înscris în Cartea Funciară nr.   

210184-C1-U8 a localităţii Craiova . 

 9- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U9, înscris în Cartea Funciară nr.   
210184-C1-U9 a localităţii Craiova . 

10 - imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U10, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U10 a localităţii Craiova  

11- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U11, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U11 a localităţii Craiova  

12- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U12, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U12 a localităţii Craiova  
13- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U13, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U13 a localităţii Craiova  

14- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U14, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U14 a localităţii Craiova  

15- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U16, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U16 a localităţii Craiova  
16- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U17, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U17 a localităţii Craiova  

17- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U18, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U18 a localităţii Craiova  

18- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U19, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U19 a localităţii Craiova  

19- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U20, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U20 a localităţii Craiova  

20- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U21, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U21 a localităţii Craiova  



21- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U22, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U22 a localităţii Craiova  

22- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U23, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U23 a localităţii Craiova  

23- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U24, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U24 a localităţii Craiova  
24- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U25, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U25 a localităţii Craiova  
25- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U26, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U26 a localităţii Craiova  

26- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U27, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U27 a localităţii Craiova  

27- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U29, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U29 a localităţii Craiova  

28- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U30, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U30 a localităţii Craiova  
29- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U31, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U31 a localităţii Craiova  
30- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U32, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U32 a localităţii Craiova  
31- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U33, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U33 a localităţii Craiova  

32- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U34, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U34 a localităţii Craiova  

33- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U35, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U35 a localităţii Craiova  

34- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U36, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U36 a localităţii Craiova  
35- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U37, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U37 a localităţii Craiova  
36- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U38, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U38 a localităţii Craiova  

37- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U39, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U39 a localităţii Craiova  

38- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U40, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U40 a localităţii Craiova  

39- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U42, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U42 a localităţii Craiova  

40- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U43, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U43 a localităţii Craiova  

41- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U44, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U44 a localităţii Craiova  

42- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U45, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U45 a localităţii Craiova  

43- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U46, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U46 a localităţii Craiova  
44- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U47, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U47 a localităţii Craiova  
45- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U48, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U48 a localităţii Craiova  

46- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U49, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U49 a localităţii Craiova  



47- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U50, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U50 a localităţii Craiova  

48- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U51, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U51 a localităţii Craiova  

49- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U52, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U52 a localităţii Craiova  
50- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U53, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U53 a localităţii Craiova  
51- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U54, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U54 a localităţii Craiova  

52- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U55, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U55 a localităţii Craiova  

53- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U56, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U56 a localităţii Craiova  

54- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U57, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U57 a localităţii Craiova  
55- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U58, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U58 a localităţii Craiova  
56- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U59, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U59 a localităţii Craiova  
57- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U61, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U61 a localităţii Craiova  

58- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U62, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U62 a localităţii Craiova  

59- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U63, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U63 a localităţii Craiova  

60- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U64, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U64 a localităţii Craiova  
61- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U65, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U65 a localităţii Craiova  
62- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U66, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U66 a localităţii Craiova  

63- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U67, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U67 a localităţii Craiova  

64- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U68, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U68 a localităţii Craiova  

65- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U69, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U69 a localităţii Craiova  

66- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U70, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U70 a localităţii Craiova  

67- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U71, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U71 a localităţii Craiova  

68- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U72, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U72 a localităţii Craiova  

69- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U73, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U73 a localităţii Craiova .- 
70- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U74, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U74 a localităţii Craiova  
71- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U75, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U75 a localităţii Craiova  

72- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U76, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U76 a localităţii Craiova  



73- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U77, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U77 a localităţii Craiova  

74- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U78, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U78 a localităţii Craiova  

75- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U79, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U79 a localităţii Craiova  
76- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U80, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U80 a localităţii Craiova  
77- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U81, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U81 a localităţii Craiova  

78- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U82, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U82 a localităţii Craiova  

79- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U83, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U83 a localităţii Craiova  

80- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U84, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U84 a localităţii Craiova  
81- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U85, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U85 a localităţii Craiova  
82- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U86, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U86 a localităţii Craiova  
83- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U87, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U87 a localităţii Craiova  

-84 imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U88, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U88 a localităţii Craiova  

85- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U89, înscris în Cartea Funciară 
nr.   210184-C1-U89 a localităţii Craiova  

86- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U90, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U90 a localităţii Craiova  
87- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U91, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U91 a localităţii Craiova  
88- imobil identificat cu numărul cadastral 210184-C1-U15, înscris în Cartea Funciară 

nr.   210184-C1-U15 a localităţii Craiova  

 

 

Preşedinte de şedinţă, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                              

Nr 117366/08.07.2016 
                                                                                                                      Se aprobă,                                                                             
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 

                                                  
RAPORT 

 
  

Construcţia situată în Municipiul Craiova , b-dul Oltenia nr.1A, bloc T1, zona ANL a 
fost edificată în anul 2001 cu autorizaţia de construire nr. 1617/27.09.2001 eliberată de 
Primarul Municipiului Craiova şi este amplasată pe suprafaţa de teren de 1757 mp-rezultată 
din acte şi 1699 mp rezultată din măsurători, având 6 scări. 

Prin HCL nr.184/2008 s-a aprobat trecerea din proprietatea publică a Municipiului 
Craiova în proprietatea publică a statului, a blocului de locuinţe pentru tineri B1. 

Ulterior prin Hotărârea Guvernului nr.587/2009, blocul B1 cu cele 91 locuinţe 
construite pentru tineri prevăzute în anexa nr.2 a acestui act normativ, au trecut din domeniul 
public al statului şi administrarea consiliului local în domeniul privat al statului şi 
administrarea consiliului local.  

Prin HCL nr. 74/2013  a fost aprobată modificarea denumirii blocului de locuinţe 
pentru tineri destinat închirierii, situat în cartierul Craioviţa Nouă, bd. Oltenia- bd. Tineretului, 
din Bloc B1 în denumire Bloc T1 şi de asemenea a fost aprobată modificarea caracteristicilor 
tehnice în sensul modificării numărului de locuinţe la 88 locuinţe. Trei locuinte din cele 91 au 
trecut din proprietatea publica a statului, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea consiliului local. 

Ulterior, în cadrul  Hotărîrii Guvernului nr. 1062/2013 se stabileşte regimul juridic  şi 
caracteristicile tehnice ale:  

-blocului T1 (indicativ proiect- bloc B1) Craioviţa Nouă, Bd Oltenia-Bd Tineretului 
nr.1A, municipiul Craiova, jud Dolj ca apartinând domeniului privat al statului şi administrarea 
consiliului local . 

 
Dar, din cuprinsul CF colectivă 210184 Craiova rezultă faptul că este înscris 

Municipiul Craiova domeniul privat ca fiind titular al dreptului de proprietate asupra 
tuturor celor 91 apartamentelor din acest bloc T1, fiind astfel necesară rectificarea 
Cărţii Funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al Primăriei Mun. Craiova-
Domeniul Privat, şi intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român-
Domeniul Privat pentru cele 88 apartamente care sunt în proprietatea statului roman şi 
administrarea consiliului local. 

 Faţă de cele prezentate,  potrivit art.33 din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 ,a art 907 din Codul Civil în conformitate  cu prevederile legii 152/1998, 
modificată şi completată prin legea 89/2008, a H.G. 587/2009 şi  H.G. 1062/2013, propunem  
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 36 
alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre 
aprobare Cosiliului Local al Municipiului Craiova: 

 

• Rectificarea cărţii funciare nr. 210184 prin radierea dreptului de proprietate al 
Primăriei Municipiului Craiova-Domeniul Privat, şi intabularea dreptului de 
proprietate în favoarea Statului Român-Domeniul Privat, în conformitate cu 
prevederile legii 152/1998, modificată şi completată prin legea 89/2008, a HG 
587/2009 şi  HG 1062/2013, pentru imobilele- apartamente din bl T1 situat în 
Craioviţa Nouă, Bd Oltenia-Bd Tineretului nr.1A, care sunt prevăzute în anexa la 
prezentul raport. 

• Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la O.C.P.I. Dolj pentru rectificarea cărtii funciare. 

 
                    Director executiv,                                                                          
                  Cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                        
                                                                                                     Întocmit,   
                                                                                                Iliescu Dumitru 
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