
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
                                                                                

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în municipiul Craiova, 

str.General Nicolae Magereanu, nr.16, respectiv nr.17 
 

 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de  06.08.2013; 
      Având în vedere raportul nr.115033/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în municipiul Craiova, 
str.General Nicolae Magereanu, nr.16, respectiv nr.17;   

      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 496 mp. din acte 
şi 490 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.General Nicolae 
Magereanu, nr.16 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.129), intabulat în Cartea 
Funciară nr.58871 UAT Craiova, cu nr. cadastral 22445, în vederea realizării 
unei parcări, identificat conform anexei  nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 75 mp. din acte 
şi 73 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.General Nicolae 
Magereanu, nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131), intabulat în Cartea 
Funciară nr.58872 UAT Craiova, cu nr. cadastral 22446, în vederea realizării 
unei parcări, identificat conform anexei  nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul de achiziţie al terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre , se 
stabileşte pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al terenurilor identificate la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de 
către Nuţă Nicolae. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenurilor identificate la art.1 şi 2 şi să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării 
şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
 



 
 
Art.6. 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 PATRIMONIU 
Nr. 115033/ 31.07.2013 
                                   
                                                                                          SE APROBĂ 
                              PRIMAR, 
                         LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

  
 

RAPORT 
 

Autoritatea locală a realizat, în Municipiul Craiova, între blocurile de locuinţe colective, 
parcări publice pe terenurile neamenajate sau amenajate ca parcări improvizate de către 
locatari, terenuri care mai erau folosite şi ca rampe de depozitare resturi menajere. La 
realizarea acestor parcări publice s-a avut în vedere creşterea exponenţială a numărului de 
autoturisme deţinute de locuitorii municipiului Craiova, raportat la numărul mic de parcări 
publice existente. 

Cu toate acestea locuitorii din cartierul Brazda lui Novac au solicitat prin numeroase 
sesizări să fie create mai multe locuri de parcare pentru autoturisme, deoarece parcările 
existente nu sunt suficiente. 

Astfel în zona blocurilor G4, D26 şi D27 sunt parcate autoturismele locatarilor din 
aceste blocuri pe două terenuri care nu sunt în proprietatea Municipiului Craiova, aceste 
terenuri fiind în proprietatea domnului Nuţă Nicolae. 

Prin adresa nr. 114611/30.07.2013 domnul Nuţă Nicolae solicită ca autoritatea publică 
locală să analizeze oferta acestuia de a vinde cele două terenuri care în acest moment sunt 
folosite de locatarii din blocurile limitrofe pentru parcarea autoturismelor ce le deţin. 

Domnul Nuţă Nicolae a intrat în posesia celor două terenuri astfel: 
1) Prin Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 394/29.10.2007 s-a atribuit terenul în 

suprafaţă de 496mp situat în Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr. 16 (fost 
str. Brazda lui Novac, nr. 129) lângă blocul G4.  
Pentru acest teren s-a eliberat Certificatul de Nomenclatură Stradală nr. 
6853/09.11.2007, fiind identificat conform Anexei la Procesul-Verbal nr. 
57515/04.07.2007 şi având vecinătăţile: 

o La Nord – alee 
o La est – str. General Nicolae Magereanu 
o La sud – str. Brazda lui Novac 
o La vest – alee 

Acest teren, în suprafaţă de 496mp din acte şi 490mp din măsurători, a fost intabulat 
în cartea funciară nr. 58871 a localităţii Craiova cu nr. cadastral 22445, prin 
încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj nr. 7553/07.03.2008. 
Terenul este liber de sarcini (NU ARE SARCINI) conform extrasului de carte 
funciară pentru informare nr. 75431/30.07.2013 emis de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj. 

2) Prin Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 386/29.10.2007 s-a atribuit terenul în 
suprafaţă de 75mp situat în Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr. 17 (fost str. 
Brazda lui Novac, nr. 131) lângă blocul D27.  
Pentru acest teren s-a eliberat Certificatul de Nomenclatură Stradală nr. 
6854/09.11.2007, fiind identificat conform Anexei la Procesul-Verbal nr. 
57515/04.07.2007 şi având vecinătăţile: 



o La Nord – alee 
o La est – zonă verde bl. D26 
o La sud – domeniu public 
o La vest – str. General Nicolae Magereanu 

Acest teren, în suprafaţă de 75mp din acte şi 73mp din măsurători, a fost intabulat în 
cartea funciară nr. 58872 a localităţii Craiova cu nr. cadastral 22446, prin încheierea 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj nr. 7553/07.03.2008. 
Terenul este liber de sarcini (NU ARE SARCINI) conform extrasului de carte 
funciară pentru informare nr. 75430/30.07.2013 emis de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj. 

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 Consiliului Local: 

- aprobarea achiziţionării terenului în suprafaţă de 496mp din acte şi 490mp 
din măsurători, intabulat în cartea funciară nr. 58871 UAT Craiova cu nr. 
cadastral 22445, cu destinaţia de parcare, situat în Craiova, str. General 
Nicolae Magereanu, nr. 16 (fostă str. Brazda lui Novac, nr. 129), identificat 
conform anexei nr. 1 (plan de amplasament şi delimitare); 

- aprobarea achiziţionării terenului în suprafaţă de 75mp din acte şi 73mp din 
măsurători, intabulat în cartea funciară nr. 58872 UAT Craiova cu nr. 
cadastral 22446, cu destinaţia de parcare, situat în Craiova, str. General 
Nicolae Magereanu, nr. 17 (fostă str. Brazda lui Novac, nr. 131), identificat 
conform anexei nr. 2 (plan de amplasament şi delimitare); 

- Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 

- Vânzătorul Nuţă Nicolae va achita toate cheltuielile ocazionate de transferul 
de proprietate al celor două terenuri, prin act autentic în faţa notarului 
public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la O.C.P.I. Dolj;  

- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a celor două terenuri şi să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi 
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
Director Executiv, 

Ionuţ Gâlea 
            Şef Serviciu,  

             
 

            Întocmit, 
             cons. Stelian Marta 

 
Avizat pentru legalitate 
cons. jur. Ionuţ Gâlea                  
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