
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
                                                                                

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Aleea II 

Mierlei, nr.9 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

31.10.2013; 
      Având în vedere raportul nr.157417/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Aleea II 
Mierlei, nr.9; 

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi Titlul VI Proprietatea Publică, Capitolul I, art.863-865 din 
Codul Civil; 

      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 terenului în suprafaţă de 184 mp., situat în municipiul 
Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9, proprietate privată a numitului Ciuta Aurel, 
înscris cu nr. cadastral 215660 în cartea funciară nr.215660 UAT Craiova, 
identificat conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu 
destinaţia de zonă pietonală în cadrul părculeţului din cartierul Rovine. 

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

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act autentic 
în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, vor fi suportate de Ciuta Aurel. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor  de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Economico – Fianaciară şi 
Ciuta Aurel 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. 157417 / 23.10.2013 
                                   
                                                                                          SE APROBĂ 
                              PRIMAR, 
                         LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

  
 

RAPORT 
 

Autoritatea locală a realizat, în cartierul Rovine, reamenajarea zonei verzii şi a aleilor 
pietonale din părculeţul situat între str. Nicolae Iorga şi blocurile E11, E12, E13a, E13b şi E14.  

În acestă zonă nu s-au realizat lucrările de modernizare şi reamenajare pe o un teren 
situat în dreptul blocurilor  E13a şi E13b, deoarece acesta este în proprietatea domnului Ciuta 
Aurel. 

Prin adresa nr. 134601/2013 domnul Ciuta Aurel declară că este de acord cu vânzarea 
terenului în suprafaţă de 184mp, situat în Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr. 9, terenul menţionat 
ca fiind amplasat în dreptul blocurilor E13a şi E13b. 

Domnul Ciuta Aurel este proprietarul terenului în suprafaţă de 184mp, situat în Craiova, 
str. Aleea II Mierlei, nr. 9, Cartier Rovine, conform: 

- Dispoziţiei nr. 2560/29.03.2013 a Primarului Municipiului Craiova; 
- Deciziei nr. 879/22.11.2007, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 

1375/63/2006, rămasă definitivă şi irevocabilă 
- Proces-verbal de punere în executare nr. 157804/20.11.2012 
Proprietatea domnului Ciuta Aurel este intabută cu nr. cadastral 216550 în cartea 

funciară nr. 216550 UAT Craiova, conform încheierii nr. 71215/18.07.2013 emisă de OCPI 
Dolj. 

Pentru respectarea aspectului urbanistic şi a caracterului unitar al părculeţului din 
Cartierul Rovine , situat între str. Nicolae Iorga şi blocurile E11, E12, E13a, E13b şi E14, şi a 
nu se deteriora aleile şi zona verde este necesară achiziţionarea terenului în suprafaţă de 
184mp, situat în Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr. 9, Cartier Rovine, aflat în proprietatea 
domnului Ciuta Aurel, având nr. cadastral 215660, intabulat în cartea funciară nr. 215660 UAT 
Craiova.    

Terenul este liber de sarcini (NU ARE SARCINI) conform extrasului de carte 
funciară pentru informare nr. 71215/18.07.2013 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova. 

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 184mp din acte şi 184mp 
din măsurători, intabulat în cartea funciară nr. 215660 UAT Craiova cu nr. 
cadastral 215660, cu destinaţia de zonă pietonală în cadrul părculeţului din 
Cartierul Rovine, situat în Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr. 9, identificat 
conform anexei (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 Ciuta Aurel 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,              

                                    Daniela Radu 
             
 

 
Avizat pentru legalitate 
cons. jur. Ionuţ Gâlea                  
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