
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

                                                                               
                                             HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.100/2012 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate 

în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A 
 

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

28.02.2013; 
      Având în vedere raportul nr.26094/2012 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 

de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2012 referitoare la aprobarea 
schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi 
str.Arieş, nr.6A;   

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

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.121 alin.2 şi 4, 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.100/2012 prin completare  cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
           „Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 115 mp, 
situat în str. Arieş, nr.8.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei   hotărâri. 

 
 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 26094/2013 

 
                                                                                                              SE APROBA 
                                                                                                                           

PRIMAR 
                                                                                          Lia Olguta VASILESCU 
 

 
RAPORT 

Privind modificarea prin completare a HCL nr. 100/30.08.2012 
 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/06.10.2010 s-a 
aprobat declararea de utilitate publica de interes local lucrarea „Realizare pasaj 
denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu 
str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, s-
au aprobat indicatorii tehnico-economici, s-a aprobat amplasamentul lucrarii, s-a 
aprobat sursa de finantare din bugetul local si din fonduri nerambursabile prin 
Programul Operational Regional-Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor-potential de crestere”, s-a aprobat declansarea procedurii de expropriere si 
s-a aprobat suma globala a despagubirilor. 

Fata de cele doua cladiri situate in Craiova, str. Aries, nr. 8 si str. Carada, nr. 15, 
care au facut obiectul exproprierii in temeiul Legii nr. 198/25.05.2004 privind unele 
masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale si Legii nr. 
255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 
realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, pentru realizarea 
lucrarilor  de deviere a utilitatilor identificate in timpul aplicarii Proiectului 
„Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza 
si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I 
– str. Aries, trebuie transferata proprietatea asupra terenului din proprietatea 
privata a persoanelor fizice in proprietatea Municipiului Craiova. 

Prin HCL nr. 100/30.08.2012 s-a aprobat:  
- dezmembrarea terenului proprietate privata a municipiului Craiova, situat in 

Craiova, str. Aries, nr. 8, in suprafata de  346 mp din acte si 350 mp din masuratori, in 
doua loturi: 

- lotul nr. 1 in suprafata de 115 mp   
  - lotul nr. 2 in suprafata de 235 mp   

- realizarea schimbului de terenuri intre Municipiul Craiova si domnul 
Ciolofan Mircea Sorin si doamna Ciolofan Alina pentru suprafetele de teren, dupa cum 
urmeaza: lotul nr. 1 in suprafata de 115 mp, apartinand proprietatii private a 
municipiului Craiova, situat in Craiova, str. Aries nr. 8 si suprafata de teren de 76 
mp, proprietatea privata a domnului Ciolofan Mircea Sorin si a doamnei Ciolofan 
Alina, situata in Craiova, str. Aries, nr. 6A, ce face parte din suprafata de 500 mp din 
acte si 505 mp din masuratori, inscrisa in cartea funciara nr. 58265 Craiova, cu numarul 
cadastral 22377; 



- insusirea raportului de evaluare a terenului situat in Craiova, str. Aries, nr. 
6A, proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin si doamnei Ciolofan Alina ce face 
obiectul schimbului de terenuri  

- insusirea raportului de evaluare a terenului situat in Craiova, str. Aries, nr. 8, 
proprietatea privata a municipiului Craiova, ce face obiectul schimbului de terenuri  

Terenul in suprafata de 115 mp proprietatea Municipiului Craiova-Domeniu 
Privat ce face obiectul schimbului de proprietate a fost in administrarea RAADPFL 
Craiova conform HCL nr. 282 /2008 anexa A pozitia 402 HCL 39/2010 anexa 2A 
pozitia 3 HCL 86/2010 anexa A pozitia 2.  

Prin aprobarea HCL nr. 100/2012, suprafata de teren de 115 mp, proprietatea 
Municipiului Craiova-Domeniu Privat ce a facut obiectul schimbului de proprietate,   a 
fost preluata din administrarea RAADPFL Craiova in administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, insa prin efectul tacit al actului de autoritate si nu prin 
mentiune expresa in cuprinsul acestei hotarari. 

Insa, OCPI Dolj nu a radiat dreptul de administrare al RAADPFL Craiova asupra 
terenului in suprafata de 115 mp ce a facut obiectul schimbului de proprietate, 
intelegand ca este necesar sa se prevada in mod expres incetarea dreptului de 
administrare al RAADPFL Craiova. 

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 36 alin. (2) lit. c din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, rep., cu modificarile si completarile ulterioare, propunem 
promovarea proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect: 

- modificarea prin completare a HCL nr. 100/2012 in sensul incetarii 
dreptului de administrare a RAADPFL Craiova asupra terenului in suprafata de 
115 mp, situat in Craiova, str. Aries nr. 8, ce apartine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, raportat la prevederile art. 1 si 2 din HCL nr. 100/2012 
referitoare la aprobarea schimbului suprafetelor de teren situate in Craiova, str. 
Aries, nr. 8 si str. Aries nr. 6A 

- Modificarea pe cale de consecinta a HCL nr. 282/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, referitoare la darea in administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.  

 
 
 
 
 
Director executiv,                                                                                             Intocmit, 
Ovidiu Mischianu                                                                               cons.jur. Mirel 

Bontea 
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