
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
       

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova situat în str. Hanul Roşu, nr.53 (fost Parcul Lunca Jiului) 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013; 

Având în vedere raportul nr.26935/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova situat în str. Hanul Roşu, nr.53 (fost Parcul Lunca Jiului); 

În conformitate cu prevederile Titlului VI – Proprietatea Publică, art.856-875 din 
Codul Civil şi Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a,  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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului 

Craiova situat în str. Hanul Roşu, nr.53 (fost Parcul Lunca Jiului) compus din 
teren intravilan, în suprafaţă de 27,16 ha din acte şi 21,4760 ha din măsurători,  
având număr cadastral 214489, înscris în Cartea Funciară  nr.214489, în doua 
loturi după cum urmează: 
a) lotul nr.1 în suprafaţă de 166760mp., identificat conform planului de situaţie  

anexă la prezenta  hotărâre;  
b) lotul nr.2 în suprafaţă de 48000 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art.1 lit.a 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.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  26935 / 18.02.2013 

                                                                          Se aprobă, 
                                                                          Primar, 

                                                                          Lia Olguţa Vasilescu                                              
 

                                                                       
RAPORT 

 
 

 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al municipiului Craiova şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
modificat prin  H.C.L nr. 173/2001.  

 Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în 
anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, 
modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.  

Bunul “Pepinieră Dendrologică din Lunca Jiului ” se regăseşte ca parte 
componentă a bunului PARCUL LUNCA JIULUI,  proprietatea publică a municipiului 
Craiova , identificat cu suprafaţa de 540000 mp la poziţia 4793 în anexa nr. 2 a 
Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 ,respectiv cu suprafaţa de 811600 mp la poziţia  34 
din anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. HG nr.141/2008 pentru modificarea şi 
completarea HG nr.965/2002 şi s-a aflat în administrarea RAADPFL Craiova  conform 
HCL nr.80/2006. 

 Terenul aferent bunul denumit Pepinieră Dendrologică din Lunca Jiului, ce este  
înregistrat la RAADPFL Craiova în balanţa mijloacelor fixe are o suprafaţă de 27,16 
hectare din acte (ca diferenţă dintre suprafaţa de 811600 mp şi suprafaţa de 540000mp ),  
aparţine domeniului public al municipiului Craiova  aşa cum figurează în evidenţa de 
cadastru de la 01.01.1990 şi la poziţia 34 din anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. HG 
nr.141/2008 pentru modificarea şi completarea HG Nr.965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Dolj precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din 
judeţul Dolj. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 7/2013 s-a aprobat 
preluarea din administrarea RAADPFL Craiova in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a terenului in suprafata de 27,16 ha din suprafata totala de 81,16 
ha a bunului « Parcul Lunca Jiului ». 

 În urma măsurătorilor efectuate în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale şi 
înscrierea în Cartea Funciară a terenului menţionat mai sus, a rezultat o suprafaţă de 
21,4760 ha, deşi în acte figura înscrisă suprafaţa de 27,16 ha. 

 Prin  încheieriea nr. 12272/2013 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj, s-a dispus înfiinţarea cărţii funciare nr. 214489 Craiova şi intabularea dreptului 



de proprietate în favoarea Municipiului Craiova asupra imobilul situat în Craiova 
str. Hanul Roşu nr. 53 (fost Parcul Lunca Jiului) compus din teren intravilan in 
suprafaţă de 27,16 ha din acte şi 21,4760 ha din măsurători.    

        În prezent, Primăria Municipiului Craiova intenţionează efectuarea unui 
schimb de terenuri cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din cadrul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în vederea 
construirii unui spital pe terenul ce va fi preluat de Municipiul Craiova, în acest sens 
impunându-se dezmembrarea terenului in suprafaţă de 27,16 ha din acte şi 21,4760 ha 
din măsurători în două loturi, după cum urmează: 

 Lotul 1 – 166760 mp 
 Lotul 2 – 48000 mp 

Date fiind cele prezentate anterior în conformitate cu prevederile TitluluiVI-
Proprietatea Publică art 856-875 Codul Civil ,cu Legea nr.7/1996,republicată privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară,modificată şi completată,şi art. 36, alin. 2 litera c 
coroborat cu alin 5 lit.a,art 123, din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

 
     1 Dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova situat în Craiova str. Hanul Roşu nr. 53 (fost Parcul Lunca 
Jiului) compus din teren intravilan in suprafaţă de 27,16 ha din acte şi 21,4760 ha 
din măsurători avînd număr cadastral 214489 ,înscris în Cartea Funciară nr. 
214489,in două loturi după cum urmează : 

  -lotul nr.1 cu suprafaţa  de 166760 mp, identificat in Planul de Situaţie 
scara 1:500 ce se constitue Anexă la prezentul raport 

       -lotul nr.2 cu suprafaţa de 48000   
2 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul de 

dezmembrare al terenului identificat la punctul 1,şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public în vederea autentificării şi îndeplinirii 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.. 

           3 Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor 
legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj,pentru modificarea 
corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 
 
 
 

      Director executiv,                                                     
      

     Adriana Cîmpeanu                                                                               
Întocmit, 

                                               
                                                                                                      cons.Silvia Nănău 

 
Avizat pentru legalitate, 

 
cons jur.Ionuţ Gâlea 
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