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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                                  PROIECT 
            

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

nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere directă a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care s-au edificat 
construcţii prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013. 
        Având în vedere raportul nr.44526/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere directă a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care s-au edificat construcţii 
prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin Legea nr.10/2006; 
  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.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.460/2009 după cum urmează: 
a) Se modifică suprafeţele de teren identificate la poziţiile 41 şi 42 astfel: 

- Poziţia 41 - Lotul 46 cu număr cadastral (9801-9800/2)/46 va avea 
suprafaţa de 308,48 mp.; 

- Poziţia 42 - Lotul 47 cu număr cadastral (9801-9800/2)/47 va avea 
suprafaţa de 400,00 mp. 

b) Se completează cu poziţiile 43 şi 44 astfel: 
         -   Poziţia 43 - Lotul în suprafaţă de 456,00 mp. din str. C.Negruzzi, nr.16, 

cu număr cadastral (9801-9800/2)/3/2; 
         -   Poziţia 44 - Lotul în suprafaţă de 456,00 mp. din str. C.Negruzzi, nr.18, 

cu număr cadastral (9801-9800/2)/3/3. 
Art.2. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.460/2009 şi va avea următorul conţinut: 
„Valoarea  de pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenţei fiecărui 
teren, va fi stabilită  prin raport de evaluare efectuat pentru Tarlaua 27 Parcela 
359/2, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova”. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară şi Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     
 
 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR , AVIZAT, 
                PRIMAR, SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  44526 / 18.03.2013 
                                   
                                                                                                   SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                                 Lia-Olguţa Vasilescu 
 
  
 
 

RAPORT 
 
Consiliul Local al Municipiului Craiova este proprietarul unui teren în suprafaţă de 2,29 

ha, în tarlaua 27, parcela 359/2, compus din două corpuri după cum urmează: 
- Corpul 1 în suprafaţă de 10.000 mp având nr. cadastral 9800 şi 
- Corpul 2 în suprafaţă de 12.900 mp având nr. cadastral 9801. 
Cele două corpuri s-au alipit, ulterior fiind dezmembrate în 47 parcele destinate 

construirii de locuinţe prin A.N.L., fiecare parcelă având nr. cadastral conform documentaţiei 
cadastrale nr. 11995/28.05.2002 înregistrată la O.C.P.I. Dolj. 

Ulterior acestei documentaţii Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
Hotărârea nr. 381/24.08.2005 prin care s-a modificat anexa la Hotărârea nr. 188/2004, 
referitoare la „Extindere lotizare în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar” în zona 
Romanescu – Potelu, tarlaua 27, parcela 359/2, după cum urmează: 

- Lotul 46 va avea 308,48mp 
- Lotul nr. 47 va avea 400,00mp 
- Lotul din str. C. Negruzzi nr. 16 va avea 456,00mp 
- Lotul din str. C. Negruzzi nr. 18 va avea 456,00mp 
În acest sens s-a realizat documentaţia cadastrală nr. 32486/27.09.2005 înregistrată la 

O.C.P.I. Dolj. 
Urmare a prevederilor H.C.L. nr. 381/24.08.2005 se propune a se modifica Anexa la 

H.C.L. nr. 460/29.10.2009 astfel: 
- Lotul 46 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/46 va avea suprafaţa de 308,48mp în loc de 

303,5mp – vezi poziţia 41 din Anexa la H.C.l. nr. 460/2009; 
- Lotul 47 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/47 va avea suprafaţa de 400,00mp în loc de 

305,5mp - vezi poziţia 42 din Anexa la H.C.l. nr. 460/2009; 
- Se introduce poziţia 43 din Anexa la H.C.L. nr. 460/2009 - lotul în suprafaţă de 

456,00mp din str. C. Negruzzi cu nr. 16 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/3/2; 
- Se introduce poziţia 44 din Anexa la H.C.L. nr. 460/2009 - lotul în suprafaţă de 

456,00mp din str. C. Negruzzi cu nr. 18 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/3/3. 
Proprietatea acestui teren este atestată de Judecătoria Craiova prin Sentinţa Civilă nr. 

15040/26.06.2002 în dosarul nr. 20414/2002 rămasă definitivă şi irevocabilă, în care se 
precizează că acest teren face parte din domeniul privat al municipiului Craiova. 
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Terenul în suprafaţă totală de 22167 mp aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova cu denumirea TEREN ZONA ANL – POTELU, TARLAUA 27, fiind identificat la 
poz. 490 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 378/27.08.2009.  

Pe terenul în suprafaţă de 22167 mp au fost edificate un număr de 44 locuinţe prin 
credite ipotecare, fiecare locuinţă fiind construită pe parcela individualizată şi înscrisă în cartea 
funciară nr. 23993 Craiova pe numele proprietarului Municipiul Craiova.  

 Proprietarii celor 44 de construcţii edificate prin credite ipotecare de către Agenţia 
Naţională pentre Locuinţe pot solicita darea în folosinţă ori concesionarea terenurilor în baza 
prevederilor art. 2(1) alin. (6) din O.U.G. nr.105/14.07.2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel „pentru 
terenurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate realizării de 
locuinţe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de 
atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, precum şi 
cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea 
în folosinţă a terenurilor se face pentru toată durata de existenţă a construcţiilor”. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 2(1) alin. (6) din O.U.G. 
nr.105/14.07.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(5) 
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: 
- aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr. 460/29.10.2009, astfel: 

- Lotul 46 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/46 va avea suprafaţa de 308,48mp în 
loc de 303,5mp – vezi poziţia 41 din Anexa la H.C.l. nr. 460/2009; 

- Lotul 47 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/47 va avea suprafaţa de 400,00mp în 
loc de 305,5mp - vezi poziţia 42 din Anexa la H.C.l. nr. 460/2009; 

- Se introduce poziţia 43 din Anexa la H.C.L. nr. 460/2009 - lotul în suprafaţă de 
456,00mp din str. C. Negruzzi cu nr. 16 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/3/2; 

- Se introduce poziţia 44 din Anexa la H.C.L. nr. 460/2009 - lotul în suprafaţă de 
456,00mp din str. C. Negruzzi cu nr. 18 cu nr. cadastral (9801-9800/2)/3/3. 

- modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 460/29.10.2009 ce va avea următorul conţinut „Valoarea 
de pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenţei fiecărui teren va fi stabilită prin 
raportul de evaluare efectuat pentru tarlaua 27, parcela 359/2,  raport ce va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.    

 
 

         Director Executiv,                                                                              Întocmit, 
        Adriana Cîmpeanu                                                                      cons. Stelian Marta 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Ionuţ Gâlea 
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