
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 
 
                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind dezmembrarea  terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1  
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de  17.01.2013; 

      Având în vedere raportul nr.5251/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1;   

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi art.856-875 din Codul Civil Titlul VI – Proprietatea Publică; 

      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 care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1, în suprafaţă de 
921790 mp. din acte (899251 mp. din măsurători), înscris în cartea funciară nr. 
65760, cu număr cadastral 23926, în două loturi de teren, după cum urmează: 

     a)  Lotul nr.1, în suprafaţă de 3500 mp., denumit „Parcul Romanescu – Teatru 
de Vară”, pe care se află construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 – Teatru de 
Vară, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

     b)  Lotul nr.2, în suprafaţă de 918290 mp. din acte (86425 mp din măsurători), 
denumit „Parcul Romanescu”. 

Art.2. Se aprobă preluarea bunului proprietate publică „Parcul Romanescu – Teatru de 
Vară” identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art.1 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.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 



Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

                Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, 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 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.  5251 / 14.01.2013 

                                                                          Se aprobă, 
                                                                          Primar, 

                                                                          Lia Olguţa Vasilescu                                              
 
                                                                        

                                    RAPORT 
 
 

Proiectul „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu” face 
parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova, propus spre 
finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de crestere. 

Cererea de finanţare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al 
Municipiului Craiova nr. 3/26.01.2012  modificată prin H.C.L nr.107/30.08.2012. şi îşi 
propune reabilitarea teatrului de vară din Parcul Nicolae Romanescu astfel: reabilitarea 
amfiteatrului şi acoperirea acestuia cu o structură uşoară pe timp de vară, reabilitarea 
scenei şi a anexelor sale şi dotarea cu instalaţii de sonorizare şi de iluminat, construirea 
unui grup sanitar pentru spectatori.Proiectul a fost aprobat de ADR Sud-Vest Oltenia şi 
se află în etapa precontractuală. 

Ca urmare a analizei documentaţiei de contractare aferentă Cererii de finanţare 
cu titlul Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”în data de 
04.01.2013, Agentia de Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia transmite scrisoarea de  
clarificări prin care solicită ca extrasul de carte funciară să nu aibe înscrise  sarcini la 
secţiunea C Partea a III-a  în favoarea RAADPFL Craiova. 

Menţiunea formulată în extrasul de Carte Funciară pentru imobilul înscris la 
nr.65760 se referă la dreptul de administrare al RAADPFL Craiova şi a avut la bază 
următoarele : 

Prin HCL nr.147/1999 Consiliul Local al Municipiului Craiova,şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, hotărîre 
modificată prin HCL nr.173/2001.Ulterior,bunurile cuprinse în actele administrative 
invocate,au fost incluse in anexa nr.2 a Hotărîrii de Guvern nr.965/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Dolj,precum şi al municipiilor,modificată prin 
Hotărîrea de Guvern nr.141/2008. 

Teatru de Vară,se regăseşte ca parte componentă a bunului , Parcul Nicolae 
Romanescu, identificat la poziţia 4792 in anexa 2 a Hotărîrii de Guvern nr.965/2002 
respectiv la poziţia 33 din H.G nr.141/2008,şi are valoarea de inventar de 
402857140,00lei aşa cum este evidenţiată în Fişa Mijlocului Fix anexată la prezentul 
raport. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998,prin Hotărîrea nr.80/2006, 
Consiliul Local al municipiului Craiova,a aprobat darea în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova unde bunul Parcul Nicolae 
Romanescu se regăseşte la poz 1 cap.IV-Parcuri şi Grădini din Anexa la hotărîre. 



 Prin  încheieriea nr.23100/2009 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj,s-a dispus înfiinţarea cărţii funciare nr.65760 Craiova şi intabularea 
dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Craiova asupra imobilul situat în 
Craiova bdul Nicolae Romanescu nr.1-Parcul  Nicolae Romanescu compus din teren 
intravilan in suprafaţă de 921790mp din acte ( 899251mp din 
măsurători),şiconstrucţii,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 teatru de vară 
C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17şi înscrierea dreptului de administrare 
asupra imobilului  în favoarea RAADPFL Craiova.    

        În raport de obligaţiile asumate prin proiectul Reabilitare Teatru de Vară din 
Parcul Nicolae Romanescu”privind administrarea de către Consiliul Local al 
municipiului Craiova a structurii ce se va reabilita ,precum şi de clarificarea 
solicitată de ADR Sud-Vest Oltenia prin adresa nr.680/2013,în vederea semnării 
contractului de finanţare,s-a  procedat la delimitarea corpului de proprietate aferent 
proiectului  şi  prelua  în administrarea  Consiliul Local al municipiului Craiova, 
drept pentru care trebuie să  înceteze dreptul de administrare al RAADPFL Craiova 
.Astfel,imobilul situat în Craiova b-dul Nicolae Romanescu nr.1 se dezmembrează in 
două loturi : 

    -lotul nr.1 cu suprafaţa de 3500mp denumit Parcul Romanescu-Teatru de vară 
identificat in Planul de Situaţie scara1:500 intocmit de SC Getrix SA Craiova ce se 
constitue Anexă la prezentul raportşi care va fi preluat in administrare de Consiliul 
Local al municipiului Craiova. 

       -lotul nr.2 cu suprafaţa de 918290mp din acte (86425mp din măsurători ) 
denumit Parcul Romanescu  ce rămîne în continuare în administrarea RAADPFL 
Craiova . 

 
Date fiind cele prezentate anterior şi ţinînd cont de Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al RAADPFL Craiova 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 B-dul Nicolae Romanescu nr.1 Parcul Nicolae Romanescu ,in 
suprafaţă de 921790mp din acte ( 899251mp din măsurători) avînd număr cadastral 
23926 ,înscris în Cartea Funciară nr.65760,in două loturi după cum urmează : 

  -lotul nr.1 cu suprafaţa  de 3500mp denumit Parcul Romanescu-Teatru de 
vară pe care se află construcţiile C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7-Teatru de 
vară,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,identificat in Planul de Situaţie 
scara1:500 intocmit de SC GETRIX SA CRAIOVA ce se constitue Anexă la prezentul 
raport 

       -lotul nr.2 cu suprafaţa de 918290mpdin acte (86425mp din măsurători ) 
denumit Parcul Romanescu   

 
2 Preluarea  bunului proprietate publică,denumit „Parcul Romanescu-Teatru 
de vară „ identificat in Planul de Situaţie scara 1:500 întocmit de SC Getrix 
SA Craiova ce se constitue Anexă la prezentul raport,din administrarea 



RAADPFL Craiova în administrarea Consiliul Local al municipiului 
Craiova,şi modificarea în mod corespunzător a Hotărîrii nr.80/2006 a 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 

 
3 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.. 

           4 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 
 




































	01proiect_raport
	02Anexa teatru de vara
	03preluare teatru vara parc

