
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

                       HOTĂRÂREA NR. _________ 
privind alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, bdul.Ştirbei Vodă, 

nr.38 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2016. 
          Având în vedere raportul nr.155979/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, 
nr.38; 

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, Ordinului 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, Legii nr.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 imobilelor-teren, proprietatea municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 75.969 mp., respectiv 1003 mp., situate în bd.Ştirbei Vodă, nr.38 (fost nr.22), 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă intabularea în Cartea Funciară a imobilului-teren, în suprafaţă de 76.972  
mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38, 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.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 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.155979/    . 09.2016 

APROBAT, 
  PRIMAR, 

LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
R A P O R T, 

 
    
      Prin Hotărârea nr.305/19.04.2000 Guvernul României a aprobat trecerea cu titlu gratuit a  unei părţi din 
Stadionul „Ion Oblemenco” situat în bd. Ştirbei Vodă nr.22  actualmente nr. 34,din proprietatea publică a 
statului şi din administrarea MTS în proprietatea publică a municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova după cum urmează:suprafaţa aferentă terenului şi tribunei 
(80389,98 mp), compusă din teren de fotbal central (7732,09 mp- parcela 59), cabine pentru antrenori (72,33 
mp-parcela 64), teren fotbal II (împrejmuit 9979,87 mp- parcela 4), teren de fotbal III (mărginit de str. 
Râului-9186 mp- parcela 3), teren cu zgură (10520,23 mp- parcela 5), teren din gard exterior în gard interior 
30000 locuri (24090,34 mp- parcelele 21,25,51,67), tribună oficială (1300 locuri, 859,31 mp, parcela 66), 
staţie pompe +teren (2930,09 mp- parcelele 7 şi 8), tabelă electronică (parcela 51), alee asfaltată+spaţii verzi 
(14565,94 mp- parcelele 9, 10, 16, 29, 43,1,5,23,30,28,47,4,8,49,50,11,13,1,7,19,22), grupuri sanitare 
exterioare, magazie cu tunel de acces la stadion (67,60 mp- parcela 24), centrală termică nouă, staţie trafo şi 
staţie reflectoare pentru iluminat nocturn (parcelele 12,18,27,52,26,20);  
- suprafaţa aferentă terenurilor de fotbal pentru copii şi juniori (13976,09 mp), compusă din  teren de fotbal 
pentru copii (12373,75 mp- parcela 39), vestiare de fotbal pentru copii şi juniori (317,47 mp- parcelele 
37,38), clădire cuprinzând ateliere de întreţinere şi spaţiul aferent (1285,87 mp- parcelele 32,34,35) 
- teren liber (9576,10 mp- parcelele 72,74,75) şi  
- intrarea din aleea Bucovăţ (527,17 mp- parcelele 73). 
Totodată prin acelaşi act normativ s-a aprobat folosirea în comun a bunurilor proprietate  publică a statului 
român aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului de către acesta şi Consiliul Local al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
- suprafaţa aferentă spaţiilor comune şi spaţiilor pentru circulaţii comune (1484,92 mp),  compusă din 
Clădire pavilion central (1002,68 mp- parcela 14), tunel de acces la stadion (295,71 mp- parcela 24), curte 
interioară (186,53 mp- parcela 70).  
 Ulterior prin H.G. nr. 116/2014, s-a aprobat transmiterea acestora din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj  în domeniul public al Municipiului 

Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a bunurilor imobile din cadrul 
Stadionului Ion Oblemenco, situat în Craiova , Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34. Executarea obiectivului de 
investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova Stadion de Fotbal », se realizează prin Compania Naţională 
de Investiţii  “C.N.I.”- S.A ceea ce necesită transmiterea terenului în folosinţa gratuită acesteia . 
 Astfel, prin Hotărârea nr. 99/2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat : 
1. Dezmembrarea terenului în suprafaţă de 133.991 mp, aparţinând domeniului public al  Municipiului 
Craiova, situat în Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34, după cum urmează : 
 a). Lotul 1 în suprafaţă de 57.019 mp b). Lotul 2 în suprafaţă de 76.972 mp  
2. Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  al Municipiului 
Craiova în domeniul privat al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a lotului 2 în suprafaţă de 76.972 mp situat în Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34, menţionat la pct. 1, 
li. b). 
3.Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. A  terenului 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, liber de orice sarcini, situat în Craiova, Bld. Ştirbei 
Vodă nr. 34, pentru executarea obiectivului de investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de 
Fotbal », în suprafaţă de 76.972 mp. 
4.Împuternicirea  Primarul Municipiului Craiova cu semnarea contractului de comodat, a  protocolului de 
predare – preluare precum şi cu reprezentarea Municipiului Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.  
Bunurile -terenuri ce fac obiectul actelor mai sus invocate, au primit 24 numere cadastrale şi au fost înscrise 
în Cartea funciară în proprietatea municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului 



 

 

Craiova  aşa cum a rezultat  din Extrasele de catre funciară pentru informare emise de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj  mai puţin terenul în suprafaţă de 1003mp aferent clădirii pavilion central 
transmis în baza H.G.nr.116/2014 care nu avea  număr cadastral.În vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova– Stadion de Fotbal”   era  necesar  în primă etapă ca  cele 24 
loturi să fie alipite,urmând ca ulterior să fie alipit şi ultimul imobil- teren în suprafaţă de 1003mp, pentru 
realizarea  suprafaţei  de   76.972  mp în vederea executării obiectivului de investiţii « Construire Complex 
Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal » 
Astfel a fost adoptată Hotărârea nr 97/25.08.2016 prin care s-a aprobat : 

1.  Alipirirea   a 24 imobile  -terenuri proprietatea municipiului Craiova situate în Craiova, B-dul. Ştirbei 
Vodă nr.38  (fost nr. 22 )  identificate în Anexele nr.1-2 din hotărâre. 
2. Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului-teren în suprafaţă de 75969 mp,  situat în judeţul 
Dolj,UAT Craiova, localitatea Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.38,  rezultat din loturile individuale alipite   
conform Anexei nr.2 la 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. 

Terenul în suprafaţă de 1003mp transmis în baza H.G.nr.116/2014 a fost introdus în domeniul privat al 
municipiului Craiova cu denumirea ,,teren bd. Ştirbei Vodă,nr.34A- Microhotel” aşa cum rezultă din Anexa 
nr.1 la H.C.L. nr.99/2016 

Alipirea scripică a celor  două  imobile  -terenuri şi anume  teren în suprafaţă de 75969 mp rezultat  prin 
alipirea celor 24 imobile -terenuri în baza H.C.L. Nr 97/2016 respectiv imobilul -teren în suprafaţă de 1003 
mp descris mai sus,  într-un singur imobil va facilita operaţiuniunea  de intabulare, terenul rezultat în 

suprafaţă de 76972 mp urmînd a fi înscris ca proprietate  a Municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova . 
În raport de prevederile privind Cartea Funciară precizăm că: 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. 
   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 , cu H.C.L. 
nr.99/2016 şi  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 75969 mp şi a imobilului-teren în suprafaţă 1003mp, 
proprietatea Municipiului Craiova, situate în Craiova, B-dul. Ştirbei Vodă nr.38  (fost nr. 22 ) identificate în 
Anexa  la prezentul raport. 
2. Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului-teren în suprafaţă de 76972 mp,  situat în judeţul 
Dolj,UAT Craiova, localitatea Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.38,  rezultat din loturile individuale alipite  
conform  punctului 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.  
 
 
 
 
         Director executiv,                                                                 Vizat de legalitate,                                   
     Cristian  Ionuţ Gâlea                                                             Cons.jur.Isabela Cruceru 

 
 
 
 
 
                                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                  Cons.Silvia Nănău 
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