
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                             

 
                                                                                                               PROIECT  
 

HOTĂRÂREA  NR._____ 
privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia 

de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24, parcela 25 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

Având în vedere raportul nr.107013/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu 
destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24, parcela 25;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.7/1996, republicată, 
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi Hotărârii Guvernului nr.525/1996, 
republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi coroborat cu alin.5 lit.a, art.121 alin.3, art.45 
alin.3, 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 acceptă donaţia făcută de Dumitrescu Sylvia Iuliana şi Prie Dragoş 

Alexandru, către municipiul Craiova, având ca obiect terenul intravilan arabil, 
cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24, Parcela 
25, în suprafaţă de 1225 mp. din acte şi 1220 mp. din măsurători, având număr 
cadastral 15131/17, înscris în cartea funciară nr.210403 Craiova, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, pentru efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea 
transferului dreptului de proprietate.  

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate de 
către donatori. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la referitoare 
la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
        intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

            Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 



Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Dumitrescu Sylvia Iuliana şi Prie 
Dragoş Alexandru vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        

 
 
 
 
 

  
INIŢIATOR,       AVIZAT, 

PRIMAR,        SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU          Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 107013/ 16.07.2013      

 
 

                                                                                                       SE APROBĂ, 
                         PRIMAR, 

                         Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 

                        RAPORT 
 

               Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 8541/2013 şi nr. 
46870/2013, Dumitrescu D. Sylvia Iuliana şi Prie Dragoş Alexandru, proprietarii terenului 
intravilan arabil, din municipiul Craiova, în suprafaţă de 1220mp, cu nr. cadastral 15131/17, 
înregistrat în cartea funciară nr. 210403(nr. carte veche 29512) a localităţii Craiova, situat în 
tarlaua 24, parcela 25, precizează că sunt de acord să doneze autorităţii publice locale acest 
teren cu destinaţia de drum de acces la toate proprietăţile adiacente. 

 Terenul în suprafaţă de 1220mp face parte din terenul în suprafaţă de 16.900mp ce a fost 
dobândit de Dumitrescu D. Sylvia Iuliana prin Titlul De Proprietate nr. 2708/2002, fiind situat 
în Craiova, tarlaua 24, parcela 25. 

 Terenul în suprafaţă de 16.900mp a fost dezmembrat în 17 loturi prin actul de dezmembrare 
autentificat cu nr. 1101/18.07.2003 la BNP Bazgu Mariana, iar lotul 17 este un teren în 
suprafaţă de 1225mp din acte şi 1220mp din măsurători având destinaţia de drum de acces. 

Ulterior Dumitrescu Sylvia Iuliana a vândut către Prie Dragoş Alexandru terenul 
intravilan arabil, în suprafaţă indiviză de 50mp ce face parte din dintr-o suprafaţa mai mare de 
1225mp din acte şi 1220mp din măsurători, cu nr. cadastral 15131/17, înscris în cartea funciară 
nr. 210403(nr. carte veche 29512) a localităţii Craiova, conform contract de vânzare cumpărare 
autentificat cu nr. 101/20.01.2012 la BNP Neagoe Monica.    

În extrasul de carte funciară pentru informare nr. 3998/18.01.2013, ce se referă la 
terenul în suprafaţă de 1225mp din acte şi 1220mp din măsurători, se precizează că terenul este 
deţinut de: 

- Dumitrescu D. Sylvia Iuliana în cotă de 117/122 conform act dezmembrare 1101/2003 emis de 
BNP Bazgu Mariana şi TDP nr. 2708/2002; 

- Prie Dragos Alexandru, necăsătorit, în cotă de 5/122 conform act notarial CVC aut. nr. 101 din 
20.01.2012, emis de BNP Neagoe Monica.   

 În extrasul de carte funciară pentru informare nr. 3998/18.01.2013, ce se referă la terenul Drum 
de Acces, se precizează că nu sunt înscrise sarcini pentru acest teren. 

 Aşa cum se observă din cererile celor 2 proprietari, înregistrate la Primăria municipiului 
Craiova cu nr. 8541/2013 şi nr. 46870/2013, completate cu extrasul de carte funciară pentru 
informare, se solicită, sub semnătură privată, aprobarea donării terenului cu destinaţia de drum 
de acces la toate proprietăţile adiacente. (identificat în anexa la prezentul raport). 

 În cererile celor doi nu se menţionează că doresc realizarea unor investiţii publice, iar aceştia 
urmează să suporte toate cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate către 
autorităţile publice locale. 



 Faţă de cele prezentate, potrivit HG nr. 525/1996,  privind aprobarea Regulamentului General 
de Urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
art. 121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 7 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local următoarele: 

- acceptarea donaţiei de la Dumitrescu D. Sylvia Iuliana şi Prie Dragoş Alexandru la 
Municipiul Craiova, a corpului de proprietate, cu destinaţia de drum de acces situat în 
municipiul Craiova, teren intravilan arabil, în suprafaţă de 1225 mp din acte şi 1220 mp 
din măsurători cu nr. cadastral 15131/17 înscris în cartea funciară nr. 210403(nr. carte 
veche 29512) a localităţii Craiova, identificat conform anexei la prezentul raport; 

- toate cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate de 
către donatori; 

- împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru efectuarea 
procedurilor prevăzute de lege în vederea transferului dreptului de proprietate; 

- modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 147/1999 şi H.C.L. nr. 173/2001 privind 
inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, prin 
completarea cu bunul public „Drum de Acces”, identificat conform anexei la prezentul 
raport; 

- Direcţia Patrimoniu va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a H.G. 
nr. 141/2008. 

 
 

       Director Executiv,                                                                              Întocmit, 
            Ionuţ Gâlea                                                                           cons. Stelian Marta    

 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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