
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
                                                                                                                

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind achiziţionarea(cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, 

str.Potelu, nr.106, cu destinaţia de drum public 
 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

20.12.2012; 
      Având în vedere raportul nr.171974/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.106, cu destinaţia de drum public;   

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 245 mp, cu 
destinaţia de drum public, situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, înscris 
în Cartea Funciară nr.203726 Craiova, cu nr.cadastral 10708/1, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de 
drum public. 

Art.2.  Preţul de pornire al negocierii pentru achiziţie, se stabileşte pe baza raportului de 
evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
Dolj, în vederea încheierii şi semnării contractului de vânzare-cumpărare, 
precum şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ  vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 



Serviciul A.E.D.P.P.C.A. 
Nr.  171974/       .12.2012 
                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                                Lia Olguţa Vasilescu 
  

RAPORT 
 

Prin Audienţa nr. A543/10.10.2011, doamna Ionescu Ileana Alice solicită 
despăgubiri pentru un teren, în suprafaţă de 240mp, ocupat de autoritatea publică locală 
ca urmare a lucrărilor de lărgire a străzii Potelu. 

Totodată domnul Niţă Iuliu Cătălin, declară prin adresa nr. 44551/2012 că este 
coproprietar alături de Ionescu Ileana Alice, şi este de acord ca autorităţile publice 
locale să achiziţioneze terenul în suprafaţă de 245mp, cu nr. cadastral 10708/1, situat în 
Craiova, str. Potelu nr. 106 (fost T28, P2), teren ce a fost ocupat în anul 2002 prin 
lucrările de lărgire şi modernizare a străzii Potelu. 

Ulterior cei doi proprietari au revenit cu adresele nr. 144796/01.11.2012 şi nr. 
157923/21.11.2012 precizând că încă nu au fost întreprinse demersurile ce se impun 
printr-o sentinţă pronunţată de Tribunalul Dolj, menţionând că sunt de acord să se 
achiziţioneze terenul de către autorităţile publice locale, ca urmare a faptului că 
procedura de expropriere este greu de realizat în condiţiile în care extiderea străzii 
Potelu a fost deja efectuată la data pronunţării instanţei de judecată.   

Sentinţa nr. 1357/29.05.2008, pronunţată de Tribunalul Dolj-Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal în dosar nr. 6279/63/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin 
încheierea nr. 738/17.09.2008 pronunţată de Tribunalul Dolj, obligă pârâtul Consiliul 
Local al Municipiului Craiova să declanşeze procedura de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică pentru suprafaţa de 240mp, teren proprietatea reclamanţilor Ionescu 
Ileana Alice şi Niţă Iuliu Cătălin, situat în Craiova, Cartier Romaneşti, sola 28, 
parcela2, teren ocupat de lucrările de lărgire a străzii Potelu. 

Ionescu Ileana Alice şi Niţă Iuliu Cătălin sunt proprietari ai unui teren în 
suprafaţă de 5000mp din acte şi de 5011mp din măsurători, situat în Craiova, cartier 
Romaneşti, sola 28, parcela 2, judeţul Dolj, conform contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat cu nr. 1303/28.06.2001 la BNP Pătrău Gheorghe. 

Pentru ducerea la îndeplinire a sentinţei civile nr. 1357/29.05.2008 a fost realizată 
dezmembrarea terenului în suprafaţă de 5000mp din acte şi 5011mp din măsurători, cu 
nr. cadastral 10708 înscris în cartea funciară nr. 203726 Craiova. 

Ca urmare a dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 10708 din Craiova, str. 
Potelu, nr. 106 (fost Tarla 28, Parcela 2), terenul precizat în sentinţa civilă nr. 
1357/29.05.2008 este identificat ca fiind Corpul 1 de Proprietate parcela 2/1 CC în 
suprafaţă de 245mp, având  nr. cadastral 10708/1. 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj a eliberat extrasul de carte 
funciară nr. 78619/01.11.2011 care precizează că pentru terenul în suprafaţă de 245mp 
cu nr. cadastral 10708/1 înscris în cartea funciară nr. 203726 Craiova NU SUNT 
înregistrate sarcini. 

La data pronunţării sentinţei civile, sus numite, terenul era deja ocupat, strada 
fiind realizată, astfel că nu poate fi iniţiată o procedură de expropriere tipică, potrivit 
legislaţiei în vigoare. Având în vedere acordul exprimat de părţi, în sensul achiziţionării 
terenului, care presupune în egală măsură obţinerea unei despăgubiri băneşti, autoritatea 
publică locală urmează a se pronunţa asupra achiziţionării acestei suprafeţe de teren.     



Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Consiliile locale 
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri, în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin(2) lit. b), art.61 alin.(2) şi art.123 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem promovarea unui proiect de hotărâre 
care să aibă ca obiect: 

- aprobarea achiziţionării (cumpărării) terenului în suprafaţă de 245 mp, 
situat în str. Potelu, nr. 106, fost cart. Romaneşti, Tarlaua 28, Parcela 2, 
cu destinaţia de drum public, înscris cu nr. cadastral 10708/1 în cartea 
funciară nr. 203726 Craiova, identificat conform anexei la prezentul 
raport; 

- evaluarea terenului ce face obiectul achiziţionării se va face prin raport 
de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, ce va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte 
Municipiul Craiova la O.C.P.I. Dolj şi în faţa notarului public în vederea 
încheierii şi semnării contractul de vânzare-cumpărare, precum şi 
îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
Director Executiv, 

     Adriana Cîmpeanu 
                   Şef Serviciu,            

                   Gabriel Smaranda                                
 
 
 

                   Întocmit, 
                  cons. Stelian Marta 

 
 

Avizat pentru legalitate 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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