
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul 

Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28A, respectiv nr.28 B 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26.09.2013; 

      Având în vedere raportul nr.138294/2013 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.dr.Victor 
Papillian, nr.28A, respectiv nr.28 B;    

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi Titlului VII- Cartea Funciară, art.876-915 din Codul Civil; 

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin., lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 66 mp.,înscris cu 
nr.cadastral 216646 în cartea funciară nr.206813, situat în str.dr.Victor 
Papillian, nr.28A, proprietatea privată a numiţilor Cojocaru Vasile şi Cojocaru 
Ana şi terenul în suprafaţă de 70 mp. din acte şi 66 mp. din măsurători, 
proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.dr.Victor Papillian, 
nr.28B, identificate în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se face prin raport de evaluare şi 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 schimb şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

. 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU     
Serviciul  Patrimoniu 
Nr. 138294/ 18. 09. 2013 
                                                                                                               SE APROBĂ,     
                                                                                 PRIMAR  

                                                      Lia Olguţa Vasilescu  
    
 
 

RAPORT 
 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
130303/04.09.2013 domnul Cojocaru Vasile solicită efectuarea unui schimb de 
terenuri, între: 

- terenul intravilan, în  suprafaţă de 66 mp, înscris cu nr. cadastral 216646 în cartea 
funciară 206813 UAT Craiova, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papilian, nr. 28A, teren 
ce este în coproprietatea  lui Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana, conform documentaţiei 
cadastrale pentru dezmembrare a terenului în suprafaţă de 1501mp din str. Dr. Victor 
Papilian, nr. 28A, şi a referatului de admitere dezmembrare imobil emis de O.C.P.I. 
Dolj, cu nr. 85091/29.08.2013; 

- terenul intravilan aparţinând domeniului privat  al municipiului Craiova în 
suprafaţă de 70 mp din acte şi 66 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Dr. Victor 
Papilian, nr. 28B, identificat în Anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 35/2010. 

  Domnul Cojocaru Vasile a solicitat acest schimb de terenuri pentru a se crea aleea 
de acces la proprietatea sa.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile Codului Civil coroborate 
cu art. 4 alin.2, coroborate cu dispoziţiile art. 10, coroborate cu dispoziţiile art. 36 
alin. 2, lit. b şi c, coroborate cu alin. 5 lit. b, coroborate cu dispoziţiile art. 61 alin. 2, 
coroborate cu dispoziţiile art. 62 alin. 1, coroborate cu dispoziţiile art. 123 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem  spre aprobare Consiliului Local 
al municipiului Craiova: 

1. Schimbul ce are ca obiect terenul intravilan proprietate privată a 
numiţilor Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana, în  suprafaţă de 66 mp  înscris 
cu nr. cadastral 216646, în cartea funciara nr. 206813, situat în Craiova, str. 
Dr. Victor Papilian, nr. 28A şi terenul intravilan aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova în suprafaţă de 70mp din acte, 66 mp din 
măsurători, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papilian, nr. 28B, terenuri 
identificate în Anexa la prezentul raport.   

2. Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la punctul 1 
se face prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului Local. 

3. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi să 
semneze contractul de schimb şi a actelor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege; 

4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurilor de  publicitate imobiliară  prevăzute de lege  vor fi 
suportate de numiţii  Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana; 



 
           Director Executiv,                                                                   Şef Serviciu, 
                IonuţGâlea                                                                           Daniela Radu                    
 

 
Avizat de legalitate, 

cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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