
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

PROIECT 
   
 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.77 
 

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

27.06.2013; 
Având în vedere raportul nr.88249/2013 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 

Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. Calea Bucureşti, nr.77; 

În conformitate cu prevederile Titlului VI – Proprietatea Publică, art.856-875 din 
Codul Civil, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificată completată şi Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a şi 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 public al 
municipiului Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.77,  în suprafaţă de 22563 
mp.,  înscris în Cartea Funciară  nr.59874, cu număr cadastral 22288,  în doua 
loturi, după cum urmează: 
a) lotul nr.1 în suprafaţă de 12 mp.,  
b) lotul nr.2 în suprafaţă de 22551 mp., conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în  domeniul privat al municipiului 

Craiova, a lotului nr.1 identificat la art.1din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 

Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj,pentru întocmirea şi semnarea actului de dezmembrare al terenului înscris 
în Cartea Funciară  nr.59874, cu număr cadastral 22288, precum şi autentificarea  
contractului de vânzare cumpărare a lotului nr.1, reprezentând terenul aferent 
spaţiului comercial deţinut de S.C.Pevas Comprest S.R.L., în suprafaţă indiviză 
de 12 mp. cu vânzătorul Municipiul Craiova şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 



Art.4. Cheltuielile ocazionate cu dezmembrarea terenului şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C.Pevas 
Comprest S.R.L. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică , Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C.Pevas Comprest S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      INIŢIATOR,          AVIZAT, 
         PRIMAR,          SECRETAR, 

 Lia – Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
Nr.88249/10.06.2013 

             SE APROBĂ, 
                                                                                              PRIMAR 
                                                                             LIA- OLGUŢA VASILESCU 

 
 
  
 

RAPORT 
privind aprobarea dezmembrării terenului ce aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova situat în Craiova, Piaţa Centrală, str. Calea Bucuresti, nr. 
77,  inscris in cartea funciara nr. 59874 cu nr. cadastral 22288, 

  
 

 
 Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 9/28.01.1999 s-a 

aprobat vânzarea cu plata preţului în rate a spaţiilor comerciale prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 389/1996 modificată prin HG nr. 505/1998 în condiţiile transmiterii 
dreptului de proprietate după achitarea integrala a valorii bunului. 

Potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 117/30.06.1999 s-
a aprobat vânzarea a 3 spaţii comerciale prevăzute în anexa la aceasta hotărâre şi s-a 
împuternicit Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor, R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova şi Regia Autonoma Apă să aducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri. 

 În acest sens, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
117/30.06.1999 cuprinde şi spaţiul comercial construit din fondurile statului care intra 
sub incidenţa H.G. nr. 389/1996 şi H.G. nr. 505/1998 ce este ocupat de S.C. Pevas 
Comprest S.R.L., precum şi terenul aferent acestui spaţiu in suprafata de 12 mp în 
indiviziune, cu valoarea totală de vânzare negociată de 120000000 ROL (12000 RON). 

 In vederea aducerii la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 9/28.01.1999 şi nr. 117/30.06.1999, Serviciul Public Administraţia Pietelor 
şi Târgurilor Craiova, în prezent SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, în calitate de 
vânzător, a incheiat contractul de vânzare cumpărare cu plata preţului în rate nr. 
3226/29.07.1999 cu S.C. Pevas Comprest S.R.L. în calitate de cumpărător, având ca 
obiect spaţiul comercial în suprafaţă utilă de 24 mp şi teren aferent acestuia în 
suprafaţă de 12 mp în indiviziune situat în Craiova, Piaţa Centrală, str. Calea 
Bucuresti, nr. 77, spaţiu deţinut de cumpărător in baza contractului de inchiriere nr. 
438/12.03.1996 incheiat cu Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor 
Craiova. 

 Această societate a achitat integral preţul de vânzare negociat, fiind astfel 
îndreptăţiă la încheierea contractului de vânzare cumparare în formă autentică pentru 
terenul in suprafaţă de 12 mp în indiviziune. 

 Spaţiul comercial în suprafaţă utilă de 24 mp a fost intabulat în cartea funciară nr. 
68970 Craiova, atribuindu-se numărul cadastral 24754, însa terenul în suprafaţă 
indiviză de 12 mp este intabulat în favoarea domeniului public al municipiului 



Craiova, fiind înscris în cartea funciară nr. 59874 Craiova cu numărul cadastral 22288, 
impunându-se dezmembrarea terenului aferent Pieţei Centrale în lotul ce reprezintă 
suprafaţa indiviză de 12 mp si trecerea acestuia în domeniul privat al municipiului 
Craiova, în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare în forma autentificată 
de notarul public. 

Având în vedere cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile de 
oportunitate şi legalitate pentru adoptarea actului administrativ, motiv pentru care 
propunem spre aprobare proiectul de hotărâre aşa cum a fost formulat . 

 Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotărâre se fundamentează pe 
dispoziţiile Codului Civil, a Legii 215/2001 R privind administraţia publică locală, a Legii 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată şi Legii nr.7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. 

 Fata de cele precizate, in vederea aducerii la indeplinire a  Hotararilor Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr. 9/28.01.1999 si nr. 117/30.06.1999, in conformitate 
cu art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin.  (5) lit. b) „ In exercitarea atributiilor 
consiliul local hotărăste vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii”, propunem 
promovarea unui proiect de hotarare care sa aiba ca obiect: 

 
• -aprobarea dezmembrarii terenului ce apartine domeniului public al 
municipiului Craiova inscris in cartea funciara nr. 59874 cu nr. cadastral 
22288, in suprafata de 22563 mp situat in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 77, 
în două loturi, lotul nr. 1 în suprafata de 12 mp si lotul nr. 2 în suprafata de 
22551 mp, conform anexei la prezentul raport. 
• -trecerea lotului nr. 1 din domeniul public al municipiului Craiova în 
domeniul privat al municipiului Craiova 
• -imputernicirea primarului municipiului Craiova sa reprezinte 
municipiul Craiova in fata notarului public si la Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Dolj pentru intocmirea si semnarea actului de 
dezmembrare a terenului inscris in cartea funciara nr. 59874 cu nr. cadastral 
22288, precum si autentificarea contractului de vanzare cumparare a lotului 
nr.1 reprezentând teren aferent  spatiului comercial in suprafata indiviza de 12 
mp cu vânzătorul Municipiul Craiova si efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliara prevazute de lege. 
• -Cheltuielile ocazionate cu dezmembrarea şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliara prevazute de lege vor fi achitate de S.C. Pevas Comprest 
S.R.L. 
  
 
 

 
Director executiv,                                                                   Intocmit, 
Ovidiu Mischianu                                                       cons.jur. Mirel Bontea 
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