
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     

                                                                                PROIECT                             

      HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013. 

Având în vedere raportul nr. 172136/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, situate în str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.210/2012 referitoare la inventarul domeniului privat al municipiului 
Craiova, după cum urmează: 
(1) Se anulează poziţia 3 referitoare la terenul situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, 

nr.28A; 
(2) Se completează cu poziţiile referitoare la: 

a) -terenul în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din măsurători, cu 
număr cadastral 214656 din cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A; 

b) - terenul în suprafaţă de 3372 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A; 

c) - terenul în suprafaţă de 382 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A; 

d) - terenul în suprafaţă de 2058 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A. 

Art.2.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat  al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din măsurători, situat în 
str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A (fostă Rozelor, nr.68), cu nr. cadastral 214646,în 
cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, în trei loturi de proprietate,  după cum 
urmează: 



   

a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 153 mp, pe care este situată construcţia C1, 
proprietatea lui Nuţescu Ioan; 

b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 139 mp, pe care este situată construcţia C2, 
proprietatea lui Chivu Vasile; 

c) lotul 3 de teren, în suprafaţă de 3320 mp, pe care sunt situate construcţiile 
C3,C4, C5, C6, C7, C8 şi C9, proprietatea SC TRANS GRIG S.R.L., 
identificate în anexa nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către Nuţescu Ioan, a terenului (lotul 1) 
în suprafaţă de 153mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, identificat în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Chivu Vasile, a terenului (lotul 2) 
în suprafaţă de 139 mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, identificat în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  SC TRANS GRIG S.R.L., a 
terenului (lotul 3) în suprafaţă de 3320 mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, 
nr.28A, identificat în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.6. Preţul de pornire a negocierii vânzării  terenurilor  prevăzute la art.3 - 5 se 
stabileşte pe baza rapoartelor de evaluare, care vor fi supuse aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.2 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Nuţescu Ioan, 
Chivu Vasile şi S.C. TRANS GRIG S.R.L. 

 Art.8.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor, să încheie şi să semneze contractele 
de vânzare – cumpărare  şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

                 Art.9.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
aprţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

 Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nuţescu Ioan, Chivu Vasile şi 
S.C. TRANS GRIG S.R.L. 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.172136 / 18.11.2013 

                                                                                                           SE APROBĂ,     

                                                                   PRIMAR                                                          
Lia Olguţa Vasilescu  

    

 

RAPORT 

 

 

 Municipiului Craiova este proprietarul terenului în suprafaţă de 3605mp, ce aparţine 
domeniului Privat, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, identificat ca 
LOTUL 1 – Sup. 3605mp de la poz. 3 din Anexa la HCL nr. 210/31.10.2012 sub 
denumirea “Teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 9417mp din care: 
Lotul 1 – sup. 3605mp; Lotul 2 – sup. 3372mp; Lotul 3 –sup. – 382mp; Lotul 4 – sup. 
2058mp”.  

 Terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din măsurători, aparţine 
proprietăţii Municipiului Craiova, conform sentinţei comerciale nr. 15104/30.10.2009 
pronunţată în dosarul nr. 16223/215/2009 de Judecătoria Craiova, rămasă definitivă şi 
irevocabilă, prin care s-a constatat doar un drept de administrare şi folosinţă 
reclamantei SC Construcţii Feroviare Craiova SA asupra terenului situat în Craiova, 
str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A (fostă Rozelor, nr. 68), în suprafaţă de 9417mp, 
teren compus din 4(patru) incinte: 1Cc-suprafaţă de 3605mp, 2Cc-suprafaţă de 
3372mp,3Cc-suprafaţă de 382mp şi 4Cc-suprafaţă 2058mp. 

 Ca urmare a acestei sentinţe terenul în suprafaţă totală de 9417mp a fost inventariat 
în domeniul privat al Municipiului Craiova fiind identificat la poz. 3 din Anexa la HCL nr. 
210/31.10.2012. 



   

 SC Construcţii Feroviare SA a câştigat dreptul de administrare şi folosinţă asupra 
terenului în suprafaţă de 9417mp deoarece instanţa a constatat că: 

 -SC Construcţii Feroviare Craiova SA a fost înfiinţată prin HG nr. 692/1991 şi 
provine din unităţi care au făcut parte din Administraţia Căilor Ferate Române; 

 -în etapele de transformări structurale şi organizatorice nu s-au întocmit acte sau 
certificări de proprietate asupra terenurilor, având în vedere legislaţia existentă în 
perioadele anterioare anului 1990, iar actele normative emise după acest moment au omis 
clarificarea regimului terenurilor administrate de noile societăţi comerciale cu capital 
social aparţinând Statului Român. 

 În pronunţarea sentinţei precizate mai sus instanţa a avut în vedere că SC Construcţii 
Feroviare SA a primit în folosinţă şi administrare terenul acesta, fără a fi tulburată pe toată 
perioada (fiind folosit în scopul realizării obiectului său de activitate) începând din cel 
puţin anul 1975, conform documentelor găsite în arhiva societăţii care atestă plata 
impozitelor şi a taxei de folosinţă pentru acest teren. 

 Pe terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din măsurători sunt 
amplasate mai multe construcţii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9. 

 SC Construcţii Feroviare SA a vândut toate construcţiile situate situate pe terenul în 
suptafaţă de 3605mp către Nuţescu Ioan, Chivu Vasile şi   SC TRANS GRIG SRL, iar 
dreptul de folosinţă al SC Construcţii Feroviare SA asupra terenului în suprafaţă de 
3605mp din acte nu a fost transmis noilor proprietari de construcţii, aşa cum rezultă din 
actele de constatare a proprietăţii, respectiv a transferului de proprietate. 

 În această situaţie, noii proprietari au întreprins, pe cheltuiala lor, toate demersurile 
necesare intabulării dreptului lor de proprietate asupra construcţiilor cumpărate precum şi a 
dreptului de proprietate al Municipiului Craiova asupra terenului în suprafaţă de 3605mp şi  
pe care sunt situate aceste construcţii. 

 În urma demersurilor lor, terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din 
măsurători, a fost intabulat pe numele proprietarului Municipiului Craiova – Domeniul 
Privat , cu nr. cadastral 214646 în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova conform 
Încheierii ANCPI – OCPI DOLJ – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova cu 
nr. 7984/30.01.2013. Prin aceeaşi adresă s-a respins intabularea dreptului de proprietate 
asupra tuturor clădirilor situate pe acest teren, deoarece proprietarii clădirilor nu au 
prezentat dovada unui drept real asupra terenului (ex: superficie, folosinţă), neputându-se 
deschide astfel cărţi funciare ale superficiei, nefiind îndeplinite dispoziţiile art. 888 Cod 



   

Civil, coroborate cu art. 693 Cod Civil, coroborat cu art. 29 lit. a din Legea nr. 7/1996 
republicată. 

 Ca urmare a respingerii de către OCPI Dolj a cererilor de intabulare a dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor, proprietarii construcţiilor au solicitat cumpărarea 
terenurilor ocupate de construcţiile lor, după cum urmează. 

  A - Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 157304/2013 
şi nr. 163166/2013 domnul Nuţescu Ioan solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 
153mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 9A, pe care este amplasată 
construcţia C1 ce este proprietatea sa în baza sentinţei civile nr. 3779/04.03.2009 a 
Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a constatat valabilitatea 
convenţiei de vânzare-cumpărare încheiată în data de 20.12.2007 între reclamantul Nuţescu 
Ioan şi pârâtul SC Construcţii Feroviare Craiova SA. 

 Această construcţie este situată pe un teren în suprafaţă de 153mp, ce face parte din 
terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din măsurători, cu nr. cadastral 214646 
în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, ce aparţine proprietăţii Municipiului Craiova. 

 Terenul în suprafaţă de 153mp face obiectul contractului de închiriere nr. 
1528/07.06.2010 încheiat între SC Construcţii Feroviare Craiova SA şi Nuţescu Ioan. 

 Terenul în suprafaţă de 153mp aferent construcţiei C1 şi curţii, este delimitat între 
punctele 21-11-9-80-67-66-20-19 din Planul de Amplasament şi Delimitare al Imobilului 
din Bariera Vâlcii, nr. 9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat de Burnea 
Tudor autorizat de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie. 

 Accesul la proprietatea domnului Nuţescu Ioan se face direct din str. Aleea 1 Bariera 
Vâlcii pe latura delimitată între punctele 9-80 din Planul de Amplasament şi Delimitare al 
Imobilului din Bariera Vâlcii, nr. 9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat 
de Burnea Tudor (vezi foto “Intrare familia Nuţescu Ioan”). 

 B - Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 157307/2013 şi 
nr. 163163/2013 domnul Chivu Vasile solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 
139mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 9A, pe care este amplasată 
construcţia C2 ce este proprietatea sa în baza sentinţei civile nr. 3576/02.03.2009 
Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a constatat valabilitatea 
convenţiei de vânzare-cumpărare încheiată în data de 20.12.2007 între reclamantul Chivu 
Vasile şi pârâtul SC Construcţii Feroviare Craiova SA. 



   

 Această construcţie este situată pe un teren în suprafaţă de 139mp, ce face parte din 
terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din măsurători, cu nr. cadastral 214646 
în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, ce aparţine proprietăţii Municipiului Craiova. 

 Terenul în suprafaţă de 139mp face obiectul contractului de închiriere nr. 
1530/07.06.2010 încheiat între SC Construcţii Feroviare Craiova SA şi Chivu Vasile. 

 Terenul în suprafaţă de 153mp aferent construcţiei C2 şi curţii, este delimitat între 
punctele 20-66-67-80-2-3-4-18-19-20 din Planul de Amplasament şi Delimitare al 
Imobilului din Bariera Vâlcii, nr. 9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat 
de Burnea Tudor autorizat de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie şi 
cartografie. 

 Accesul la proprietatea sa se face direct din str. Aleea 1 Bariera Vâlcii pe latura 
delimitată între punctele 80-2 din Planul de Amplasament şi Delimitare al Imobilului din 
Bariera Vâlcii, nr. 9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat de Burnea 
Tudor (vezi foto “Intrare familia Chivu Vasile”). 

 C - Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 163243/2013 
doamna Păunescu Florica, în calitate de reprezentant legal al SC TRANS GRIG SRL 
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 3320mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera 
Vâlcii, nr. 9A, pe care sunt amplasate construcţiile C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 ce sunt în 
proprietatea acestei societăţi în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 
4002/30.09.2008 încheiat între SC Construcţii Feroviare Craiova SA şi SC TRANS GRIG 
SRL, facturii nr. 4345338/30.09.2008 şi OP nr. 143/15.10.2008 

 Construcţiile C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 sunt situate pe un teren în suprafaţă de 
3320mp, ce face parte din terenul în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din 
măsurători, cu nr. cadastral 214646 în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, ce aparţine 
proprietăţii Municipiului Craiova. 

 Terenul în suprafaţă de 3320mp face obiectul contractului de închiriere nr. 
1526/07.06.2010 încheiat între SC Construcţii Feroviare Craiova SA şi SC TRANS GRIG 
SRL. 

 Terenul în suprafaţă de 3320mp aferent construcţiilor C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 
şi curţii, este delimitat între punctele 2-8-13-14-15-16-17-45-37-38-39-43-44-34-29-28-27-
4-3-2 din Planul de Amplasament şi Delimitare al Imobilului din Bariera Vâlcii, nr. 
9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat de Burnea Tudor autorizat de 
ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie. 



   

 Accesul la proprietatea SC TRANS GRIG SRL se face direct din str. Aleea 1 Bariera 
Vâlcii pe latura delimitată între punctele 2-8 din Planul de Amplasament şi Delimitare al 
Imobilului din Bariera Vâlcii, nr. 9A(fost nr. 9, fost str. Rozelor nr. 68 fost nr. 28A realizat 
de Burnea Tudor (vezi foto “Intrare SC TRANS GRIG SRL”). 

 Terenul în suprafaţă de 3605mp din acte  şi 3612mp din măsurători, ce aparţine 
proprietăţii Municipiului Craiova, intabulat pe numele proprietarului Municipiului Craiova 
– Domeniul Privat, cu nr. cadastral 214646 în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, 
este compus din cele trei terenuri solicitate spre vânzare de către cei trei proprietari 
menţionaţi mai sus, care au căzut de acord asupra acestei împărţiri a terenului conform 
adresei nr. 163166/2013 a domnului Nuţescu Ioan, adresei nr. 163163/2013 a domnul 
Chivu Vasile şi adresei nr. 163243/2013 a doamnaei Păunescu Florica, în calitate de 
reprezentant legal al SC TRANS GRIG SRL.  

 Ca urmare a acordului celor trei proprietari s-a realizat şi Planul de Amplasament şi 
Delimitare cu Propunere de Dezmembrare, întocmit la scara 1:500, de Burnea Tudor 
autorizat de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie, rezultând 
următoarea propunere de împărţire: 

 - teren în suprafaţă de 153mp pe care este situată construcţia C1, proprietatea lui 
Nuţescu Ioan; 

 -teren în suprafaţă de 139mp pe care este situată construcţia C2, proprietatea lui 
Chivu Vasile; 

 -teren în suprafaţă de 3320mp pe care sunt situate construcţiile proprietatea SC 
TRANS GRIG SRL. 

 Pentru o evidenţă mai clară a domeniului privat al Municipiului Craiova este 
necesară modificarea poziţiei 3 din Anexa la HCL nr. 210/31.10.2012, ce are denumirea 
denumirea “Teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 9417mp din care: 
Lotul 1 – sup. 3605mp; Lotul 2 – sup. 3372mp; Lotul 3 –sup. – 382mp; Lotul 4 – sup. 
2058mp”, în 4(patru) poziţii noi distincte, astfel: 

 - teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 3605mp din acte  şi 
3612mp din măsurători, intabulat cu nr. cadastral 214646 în cartea funciară nr. 214646 
UAT Craiova; 

 - teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 3372mp; 

 - teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 382mp; 



   

 - teren str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în suprafaţă de 2058mp. 

 Faţă de cele prezentate, potrivit art. 10, art. 36 alin.2 lit. c) coroborat cu alin. 5 lit. b, 
art. 45 alin. 3, art. 61 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b şi art. 123 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în conformitate cu Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 

1) Modificarea Anexei la HCL nr. 210/31.10.2012 referitoare la inventarul 
domeniului privat al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- se anulează poziţia 3referitoare la terenul situate în str. Aleea I Bariera Vâlcii, 
nr. 28A; 

- se completează cu poziţiile referitoare la: 

a)- terenul în suprafaţă de 3605mp din acte  şi 3612mp din măsurători, cu nr. 
cadastral 214646 din cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, situat în 
Municipiul Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A; 

b)- terenul în suprafaţă de 3372mp, situat în Municipiul Craiova, str. Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr. 28A; 

c)- terenul în suprafaţă de 382mp, situat în Municipiul Craiova, str. Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr. 28A,; 

d)- terenul în suprafaţă de 2058mp, situat în Municipiul Craiova, str. Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr. 28A,. 

2) Dezmembrarea terenului în suprafaţă de 3605mp din acte şi 3612mp din 
măsurători, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A (fostă Rozelor, 
nr. 68), intabulat pe numele proprietarului Municipiului Craiova – Domeniul 
Privat, cu nr. cadastral 214646 în cartea funciară nr. 214646 UAT Craiova, în trei 
loturi de proprietate, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport, după cum 
urmează: 
a)- lotul 1 de proprietate, în suprafaţă de 153mp, pe care este situată construcţia 

C1, proprietatea lui Nuţescu Ioan, delimitat între punctele 21-11-9-80-67-66-
20-21, identificat în Anexa nr. 2 la prezentul raport; 

b)- lotul 2 de proprietate, în suprafaţă de 139mp, pe care este situată construcţia 
C2, proprietatea lui Chivu Vasile, delimitat între punctele 20-66-67-80-2-3-4-18-
19-20, identificat în Anexa nr. 3 la prezentul raport; 



   

c)- lotul 3 de proprietate, în suprafaţă de 3320mp pe care sunt situate construcţiile 
C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9, proprietatea SC TRANS GRIG SRL, delimitat 
între punctele 2-8-13-14-15-16-17-45-37-38-39-43-44-34-29-28-27-4-3-2, 
identificat în Anexa nr. 4 la prezentul raport; 

3) Vânzarea, prin negociere directă, către domnul Nuţescu Ioan, a terenului (lotul 1) 
în suprafaţă de 153mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A 
(fostă Rozelor, nr. 68), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificat în Anexa nr. 2 la prezentul raport ; 

4) Vânzarea, prin negociere directă, către domnul Chivu Vasile, a terenului (lotul 2) 
în suprafaţă de 139mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A 
(fostă Rozelor, nr. 68), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificat în Anexa nr. 3 la prezentul raport ; 

5) Vânzarea, prin negociere directă, către SC TRANS GRIG SRL, a terenului (lotul 
3) în suprafaţă de 3320mp, situat în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A 
(fostă Rozelor, nr. 68), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificat în Anexa nr. 4 la prezentul raport ; 

6) Preţul de pornire al negocierii vânzării terenurilor prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 
din prezentul raport, se stabileşte pe baza rapoartelor de evaluare, care vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

7) Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la punctul 2 din 
prezentul raport, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară, prevăzute de lege, vor fi suportate de către Nuţescu Ioan, 
Chivu Vasile şi SC TRANS GRIG SRL, corespunzător terenului cumpărat de 
fiecare;  

8)  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor, să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public pentru încheierea actului de dezmembrare precizat la punctul 
2, a contractelor de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege; 

9) Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 522/2007.   
     

Director Executiv,                                                                           Şef Serviciu,       

    Ionuţ Gâlea                                                                                 Daniela Radu 

                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                    cons. Stelian Marta 

Avizat pentru legalitate, 

Cons. Jur. Isabela Cruceru 
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