
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                        PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea 

acestuia prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 
          Având în vedere raportul nr.172159/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2011 
referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prin negociere directă, către 
S.C. Gulliver Com S.R.L.;   
          În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Legii nr.7/1996 privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, 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 art. 1, 2, şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.421/2011, care vor avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în Piaţa Veche, identificat cu 
numărul cadastral 21549/6, conform actului de dezmembrare al imobilului cu 
număr cadastral 21549 şi înscris în cartea funciară nr.207434 UAT Craiova, 
provenită din conversia pe hârtie a CF nr.65560 UAT Craiova, provenită din CF 
nr.53689 UAT Craiova”. 

   „Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L., 
a cotei-părţi teren pe apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte de 25,43 % 
din terenul în suprafaţă de 110 mp., având număr cadastral 21549/6, înscris în 
cartea funciară nr.207434 UAT Craiova, teren ce este aferent spaţiului comercial 
cu număr cadastral 207434-C1-U3 deţinut de S.C. Gulliver Com S.R.L. în 
Craiova, str. Felix Aderca, nr.3”. 



            „Art.3. Negocierea preţului terenului prevăzut la art.2, în cotă-parte teren pe 
apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte de 25,43% din terenul în suprafaţă 
de 110 mp., situat în Craiova, str. Felix Aderca, nr.3, se va efectua de către 
comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de presări servicii, constituită conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005, cu modificările 
ulterioare şi cu respectarea procedurii legale prevăzute de Legea nr.550/2002 
modificată şi completată”  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Gulliver Com S.R.L. 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. 172159/ 18.11. 2013 
 
 
           Se aprobă, 

    Primar, 
           Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

Raport 
 
 
 Prin adresele nr. 82869/2013 şi nr. 141311/2013 domnul Muşat Petrică 
administrator al SC Gulliver Com SRL a solicitat îndreptarea erorii materiale din 
HCL nr. 421/24.11.2011 privind aprobarea vânzării terenului aferent spaţiului 
comercial ce este proprietate a SC Gulliver SRL situat în Craiova, str. Felix Aderca, 
nr. 3(Piaţa Veche). 
 Astfel în H.C.L. nr. 421/24.11.2011 terenul aferent spaţiului comercial a fost 
identificat ca făcând parte din corpul 7 de proprietate 1/7Cc compus din teren 
intravilan în suprafaţă de 26,10mp şi construcţia 1/3C4, cu o suprafaţă construită de 
26,10mp, acest corp de proprietate având nr. cadastral 21546/7 ce a rezultat în urma 
dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 21549,  înscris în cartea funciară nr. 53689 
UAT Craiova. 

Identificarea corectă a terenului aferent acestui spaţiu comercial este: face 
parte din corpul 6 de proprietate 1/6Cc compus din teren intravilan în suprafaţă de 
110,23mp şi construcţia 1/2C4 cu o suprafaţă construită de  110,23mp având nr. 
cadastral 21549/6,  înscris în cartea funciară nr. 53689 UAT Craiova. 

De asemenea spaţiul comercial ce a fost cumpărat de către S.C. Gulliver Com 
S.R.L. este inclus în Corpul 6 de proprietate 1/6Cc ce are nr. cadastral 21549/6, înscris 
în cartea funciară nr. 53689 UAT Craiova, conform act de dezmembrare 
2721/20.05.2009 autentificat de notar public Floricel Mihai Marian din cadrul 
Biroului Notarului Public Tudor Marinela Daniela, şi nu în Corpul 7 de proprietate 
1/7 Cc aşa cum este identificat din eroare în HCL nr. 421/24.11.2011. 

Ulterior OCPI Dolj a emis încheierea nr. 26995/03.06.2009 prin care s-a dispus 
înfiinţarea CF 65560 Craiova, prin transcrierea imobilului situat în Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3 (fost str. Krasnoff) compus din teren intravilan cu suprafaţa de 110,23 
mp şi construcţia 1/2C4, cu o suprafaţă construită de 110,23mp, cu nr. cadastral nou 
21549/6 din CF 53689 Craiova în cartea nou înfiinţată sub A1 în favoarea 
domeniului public al Municipiului Craiova, cu drept de administrare Consiliul Local 
al Municipiului Craiova sub B1. 

Pentru corpul 6 de proprietate 1/6 Cc compus din teren intravilan în suprafaţă 
de 110,23mp şi construcţie 1/2C4 cu suprafaţă construită de 110,23mp, cu nr. 



cadastral nou 21549/6, intabulat în nou înfiinţata carte funciară nr. 65560 UAT 
Craiova, a fost eliberat de către Primăria Craiova certificatul de urbanism nr. 
911/21.05.2012 pentru apartamentare construcţie-spaţiu în suprafaţă de 110mp, 
astfel: 

-lotul 1 în suprafaţă utilă de 7,03mp  
 -lotul 2 în suprafaţă de 39,48mp  
 -lotul 3 în suprafaţă de 23,78mp 
 -lotul 4 în suprafaţă de 23,22mp 
OCPI Dolj a emis referatul de admitere nr. 41533/22.06.2012 prin care 

imobilul situat în Dolj, UAT Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3, având nr. cadastral 
207434-C1 a fost dezmembrată construcţia 1/2C4 în următoarele unităţi individuale: 

- 207434-C1-U1-judeţul Dolj, UAT Craiova, localitatea Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3, Parter, ap. 1, având suprafaţa utilă de 7,03mp 

- 207434-C1-U2-judeţul Dolj, UAT Craiova, localitatea Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3, Parter, ap. 2, având suprafaţa utilă de 39,48mp 

- 207434-C1-U3-judeţul Dolj, UAT Craiova, localitatea Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3, Parter, ap. 3, având suprafaţa utilă de 23,78mp 

- 207434-C1-U4-judeţul Dolj, UAT Craiova, localitatea Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3, Parter, ap. 4, având suprafaţa utilă de 23,22mp 

Prin extrasul de carte funciară pentru informare nr. 82818/01.10.2012 OCPI 
Dolj precizează că imobilul din Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3, fostă Krasnoff, 
compus din teren în suprafaţă de 110mp, având nr. cadastral 21549/6 şi construcţia 
1/2C4-spaţiu comercial cu Sc=110,23mp având nr. cadastral 21549/6-1/2C4, este 
intabulat în cartea funciară nr. 207434 UAT Craiova provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 65560.  

Spaţiul comercial, proprietate a SC Gulliver Com SRL, este identificat ca fiind 
apartamentul nr. 3 în suprafaţă utilă de 23,78mp(compus din încăperile nr. 2 în 
suprafaţă utilă de 15,05mp şi nr. 12 în suprafaţă utilă de 8,73mp) cu nr. cadastral 
207434-C1-U3, situat în Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3(fost str. Krasnoff), jud. 
Dolj. 

Pentru imobilul 1/2C4 – spaţiu comercial cu regim de înălţime PARTER, 
situat în Craiova, str. Felix Aderca(fostă str. Krasnoff), nr. 3, SC TOPGES Proiect 
SRL a elaborat foaia de avere din care se constată cota-parte din terenul în 
suprafaţă de 110mp, aferentă celor patru loturi rezultate în urma apartamentării:  

 -lot 1 în suprafaţă utilă pe apartament de 7,03mp(Suap), cota-parte teren pe 
apartament de 8,27mp(Cpt), adică cota-parte de 7,52% din terenul în suprafaţă de 
110mp; 

 -lot 2 în suprafaţă utilă pe apartament de 39,48mp(Suap), cota-parte teren pe 
apartament 46,44mp(Cpt), adică cota-parte de 42,22% din terenul în suprafaţă de 
110mp; 

 -lot 3 în suprafaţă utilă pe apartament de 23,78mp(Suap), cota-parte teren pe 
apartament de 27,97mp(Cpt), adică cota-parte de 25,43% din terenul în suprafaţă 
de 110mp; 

 -lot 4 în suprafaţă utilă pe apartament de 23,22mp(Suap), cota-parte teren pe 
apartament de 27,32mp(Cpt), adică are 24,83% din terenul în suprafaţă de 110mp. 
 SC Gulliver SRL a cumpărat spaţiul comercial conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 4463/23.10.2007 în baza prevederilor H.C.L. nr. 209/2005 ce 



a modificat şi completat H.C.L. nr. 316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau 
prestări sevicii aprobate pentru vânzare în baza Legii nr. 550/2002. 

Spaţiu comercial din Piaţa Veche este identificat la poz. 4 din ANEXA la 
H.C.L. nr. 209/2005. 

Ca urmare a ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 209/2005, pentru 
acest spaţiu comercial a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu plata 
preţului în rate nr. 4463/23.10.2007 încheiat între SC Gulliver Com S.R.L. şi 
S.P.A.P.T. Craiova. 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a comunicat prin adresa nr. 
11279/19.10.2011 faptul că S.C. Gulliver Com S.R.L. a achitat integral 
contravaloarea construcţiei-spaţiului comercial în suprafaţă de 27,08mp, situat în 
Piaţa Veche, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare cu plata preţului 
în rate nr. 4463/23.10.2007 urmând să fie încheierea în formă autentică a 
contractului de vânzare-cumparare. 

Terenul aferent spaţiului comercial  este o parte componentă din terenul în 
suprafaţă totală de 2583mp. Terenul în suprafaţă de 2583mp aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, fiind identificat la poziţia nr. 4638 din Anexa nr. 2 la 
H.G. 965/2002 cu denumirea „Teren Piaţa Veche”.  

Dreptul de proprietate al municipiului Craiova asupra terenului în suprafaţă 
de 2583mp a fost intabulat, fiind efectuată de către O.C.P.I. Dolj încheierea nr. 
26119/18.10.2007. 

Ulterior, pentru terenul în suprafaţă de 2583mp şi spaţiile comerciale situate 
pe acest teren din Piaţa Veche, str. Felix Aderca , nr. 3, a fost realizată 
dezmembrarea în mai multe imobile, actul fiind autentificat la BNP Tudor Marinela 
Daniela, având încheierea de autentificare nr. 2721/20.05.2009. 

Spaţiul comercial ce a fost cumpărat de către S.C. Gulliver Com S.R.L. este 
inclus în Corpul 6 de proprietate 1/6Cc ce are nr. cadastral 21549/6, înscris în cartea 
funciară nr. 53689 UAT Craiova, conform act de dezmembrare 2721/20.05.2009 
autentificat de notar public Floricel Mihai Marian din cadrul Biroului Notarului 
Public Tudor Marinela Daniela, şi nu în Corpul 7 de proprietate 1/7 Cc aşa cum este 
identificat din eroare în HCL nr. 421/24.11.2011. 

Ulterior OCPI Dolj a emis încheierea nr. 26995/03.06.2009 prin care s-a dispus 
înfiinţarea CF 65560 Craiova, prin transcrierea imobilului situat în Craiova, str. Felix 
Aderca, nr. 3 (fost str. Krasnoff) compus din teren intravilan cu suprafaţa de 110,23 
mp şi construcţia 1/2C4, cu o suprafaţă construită de 110,23mp, cu nr. cadastral nou 
21549/6 din CF 53689 Craiova în cartea nou înfiinţată sub A1 în favoarea 
domeniului public al Municipiului Craiova, cu drept de administrare Consiliul Local 
al Municipiului Craiova sub B1. Această carte funciară a fost modificată în cartea 
funciară nr. 207434 UAT Craiova provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 65560. 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 550/2002, privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi 
a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, acest teren poate fi 
vândut după aprobarea terecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 din Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 
550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor 



de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor 
locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, 
coroborate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind propietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, şi coroborate cu art. 36 pct.(2) lit.c) coroborat cu pct. (5) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,  şi în 
conformitate cu Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
propunem Consiliului Local al municipiului Craiova spre aprobare: 

- Modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 421/24.11.2011 ce va avea următorul 
conţinut „Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă de 110mp, situat în Piaţa 
Veche, ce este identificat cu numărul cadastral 21549/6, conform actului de 
dezmembrare al imobilului cu nr. cadastral 21549 şi înscris în cartea funciară 
nr. 207434 UAT Craiova, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 65560 
UAT Craiova provenită din CF nr. 53689 UAT Craiova”; 

- Modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 421/24.11.2011 ce va avea următorul 
conţinut „Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către SC Gulliver Com 
SRL, a cotei-părţi teren pe apartament(Cpt) de 27,97mp, adică cota-parte de 
25,43% din terenul în suprafaţă de 110mp, având nr. cadastral 21549/6, 
înscris în cartea funciară nr. 207434 UAT Craiova, teren ce este aferent 
spaţiului comercial cu nr. cadastral 207434-C1-U3 deţinut de SC Gulliver 
Com SRL în Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3”; 

-  Modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 421/24.11.2011 ce va avea următorul 
conţinut „Negocierea preţului terenului prevăzut la art. 2, în cotă-parte teren 
pe apartament(Cpt) de 27,97mp, adică cota-partede 25,43% din terenul în 
suprafaţă de 110mp, situat în Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3, se va efectua 
de către comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 
constituită conform H.C.L. nr. 242/2005 cu modificarile ulterioare cu 
respectarea procedurii legale prevăzute de Legea nr. 550/2002 modificată şi 
completată”. 

 
Director Executiv,                                                                  Şef Serviciu, 
     Ionuţ Gâlea                                                                       Daniela Radu 
           
 

          Întocmit, 
               cons. Stelian Marta 

       
Avizat pentru legalitate, 

Cons. Jur. Isabela Cruceru 
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