
 
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   PROIECT
   

 
                 HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi din imobilul care aparţine 
domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Bujorului, nr.2 

 
 

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

   Având în vedere raportul nr.173019/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi din imobilul care aparţine 
domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Bujorului, nr.2; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 

  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 vânzarea, prin negociere directă, către  Tiugan Dragoş Radu, a camerei 
6 având suprafaţa utilă de 11,60 mp. exclusiv, a unei părţi de ½ din sala nr.7, 
având suprafaţa utilă de 5,14 mp. în indiviziune cu acces la baie(camera 9) şi a 
suprafeţei de 40 mp. teren în indiviziune, care aparţin domeniului privat al 
muncipiului Craiova, situate în str.Bujorului, nr.2 şi identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Preţul de pornire al negocierii vânzării bunurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Până la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare, Tiugan Dragoş Radu are 
obligaţia de a face dovada achitării contravalorii la zi a folosinţei bunurilor 
identificate la art.1.  

  Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, vor fi suportate de către Tiugan Dragoş Radu. 

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare, să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-
cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru 
încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 



   
 
Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Tiugan Dragoş Radu vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Patrimoniu                                                          
Nr 173019/19.11.2013                                                                     
                                                                Se aprobă,                                                                                                            
                                                                         PRIMAR 

                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
                                                  RAPORT 
 
  
Prin cererea înregistrată sub nr. 146240/01.10.2013 domnul Tiugan Dragoş Radu, 

solicită aprobarea vânzării cu negociere directă în baza raportului de evaluare însuşit de 
Consiliul Local, a cotei de 1/8 ce reprezintă o cameră şi teren aferent din imobilul situat 
în Craiova, strada Bujorului nr. 2. 

În raport cu această solicitare precizăm : 
      În strada Bujorului nr. 2 există un imobil S+P compus din casă de locuit cu 10 
încăperi şi teren aferent din acte în suprafaţă de 320mp, din măsurători 318mp, cu număr 
cadastral provizoriu 16844 înscris în Cartea Funciară nr. 34582 astfel : 

Casă de locuit camerele 1 (hol), 2, 3, 4, 5, 8 (bucătărie), 9 (baie), 10 (sală) cu o 
suprafaţă utilă totală de 126,05 mp, cu numărul cadastral provizoriu 16845/1, înscris în 
Cartea Funciară nr.34832 şi teren aferent în suprafaţă de 233 mp în indiviziune cu 
R.A.A.D.P.F.L Craiova (care deţine 40mp teren în indiviziune ca proprietar al camerei 
nr.6 cu acces din camera 7 - coridor) şi Pripici Cristian ( care deţine 47mp teren în 
indiviziune ca proprietar al subsolului imobilului). Aceste bunuri au fost deţinute de 
Tiugan Alexandru şi Tiugan Marilena-Rodica prin contractul de vînzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 209/03.02.2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi  “Papa Eugenia 
şi Papa Andreea-Diana” şi care ulterior l-au donat fiului lor Tiugan Dragoş Radu prin 
contractul de donaţie autentificat sub nr. 1017/29.06.2007 la acelaşi notar. 
       Subsolul imobilului din str. Bujorului nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.63971 cu 
număr cadastral provizoriu 16845/2, cu suprafaţa utilă de 118,61mp (format din pivniţă 
în suprafaţă utilă de 82,38mp, cameră de serviciu în suprafaţă utilă de 14,66mp, coridor 
în suprafaţă utilă de 10,27mp, grup sanitar în suprafaţă utilă de 11,30mp) precum şi 
suprafaţa indiviză de 47mp, care face parte din terenul intravilan în suprafaţă totală de 
320mp (din măsurători 318mp), cu număr cadastral provizoriu 16844, înscris în Cartea 
Funciară nr.34582, este proprietatea lui Tiugan Dragoş-Radu conform Contract de 
schimb autentificat sub nr.33/12.01.2009 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi  “Papa 
Eugenia şi Papa Andreea-Diana”. 

             Camera nr. 6 din imobil cu intrare prin sala 7 şi acces la baie (9), precum şi teren în 
suprafaţă de 40 mp, reprezentând Lotul 4, sunt  proprietatea RAADPFL Craiova, 
conform Sentinţei Civile nr.1226/02.02.2000 a Judecătoriei Craiova în dosarul 
nr.25918/1999 şi Deciziei nr.6808/22.10.2001 a Curţii de Apel Craiova în dosar 
nr.3430/civ/2001. 

     Bunul identificat la punctul 2, aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
figurează în Hotărîrea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007 prin care 



s-a aprobat inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
în anexa 2A, la poziţia 229 – locuinţă str. Bujorului nr. 2. 
      În urma efectuării documentaţiei de cadastru întocmită de ing. Popa Marin pentru 
imobilul situat în Craiova, str. Bujorului nr.2, şi avizată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj cu nr.7862/05.04.2004, s-a constatat că Lotul 4 proprietatea 
Primăriei Municipiului Craiova, aflat în administrarea RAADPFL Craiova, se compune 
din camerele de la parter înscrise pe releveu astfel: camera 6 cu suprafaţa utilă de 
11,60mp exclusiv, ½ din sala nr.7 cu suprafaţa utilă de 5,14mp în indiviziune cu acces la 
baie (camera 9) şi suprafaţa de 40mp teren în indiviziune, conform schiţei din anexa ce 
face parte integrantă din prezentul raport. 
      Având în vedere că spaţiul proprietatea Primăriei Municipiului Craiova, situat în 
Craiova, str. Bujorului nr.2, nu îndeplineşte cerinţele minimale aşa cum sunt definite la 
art.2 alin.a din Legea nr.114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv “construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, dependinţele, 
dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau 
familii”, acest spaţiu nu poate fi repartizat în condiţiile actului normativ mai sus 
menţionat. 

   Conform adresei RAADPFL Craiova cu nr.14031/30.10.2013, se comunică faptul 
că spaţiul la care d-na Pripici a renunţat prin declaraţia nr.371/01.03.2004, a rămas liber 
nefiind închiriat până în prezent, dar a fost folosit de Tiugan Dragoş Radu, în această 
situaţie urmând să achite către RAADPFL Craiova contravaloarea preţului folosinţă 
până în prezent.  
       Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor 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 Legii nr.7/1996 republicată privind cadastru şi publicitatea 
imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele : 

 
1)Vânzarea prin negociere directă către Tiugan Dragoş Radu, a camerei 6 cu 
suprafaţa utilă de 11,60mp exclusiv, ½ din sala nr.7 cu suprafaţa utilă de 
5,14mp în indiviziune cu acces la baie (camera 9) şi a suprafaţei de 40mp 
teren în indiviziune, situate în municipiul Craiova str. Bujorului nr. 2, 
identificate conform schiţei din anexa ce face parte integrantă din prezentul 
raport. 
2)Preţul de pornire al negocierii vânzării bunurilor identificate la punctul 1 
din prezentul raport, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
3)Perfectarea actelor de vânzare-cumpărare se va face numai după ce 
domnul Tiugan Dragoş Radu va prezenta adresă de la RAADPFL Craiova 
prin care să facă dovada achitării contravalorii la zi a folosinţei spaţiului şi 
terenului proprietatea Primăriei Municipiului Craiova. 
4)Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară la OCPI Dolj, prevăzute de lege, vor fi 
suportate de către domnul Tiugan Dragoş Radu. 
5)Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul de 
vânzare - cumpărare a bunurilor prevăzute la punctul 1 din prezentul raport, 



să desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la OCPI Dolj pentru încheierea, semnarea şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 
 
 
 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,             ŞEF SERVICIU, 
            Ionuţ Cristian Gâlea           Cristina Daniela Radu 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
                                           Vizat de legalitate, 
                                      Cons. Jur. Isabela Cruceru 
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