
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                                

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

nr.95/2013 referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa) 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de  17.01.2014; 

     Având în vedere raportul nr.4103/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2013 
referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa);   

      În conformitate cu prevederile art.1324-1329 şi art.1562 din Codul Civil, 
coroborat cu prevederile art.129 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, 
privind Codul de procedură fiscală; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.95/2013 referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 
3,03 ha, situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac 
Craioviţa), care face parte din terenul în suprafaţă de 346086 mp., înscris în 
Cartea Funciară nr.38070, cu nr. cadastral 18000, proprietar S.C. Cetatea 
Banilor City S.A., în vederea realizării unui drum public. 

Art.2. 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 S.C. Cetatea Banilor City S.A. 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. 4103 / 13.01.2014 

                                                
                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                               Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
 

- RAPORT 
 

Pentru fluidizarea traficului rutier din Craiova trebuia să se asigure circulaţia rutieră în partea 
de sud-sud vest a Municipiului Craiova, la nivelul cerinţelor actuale şi să se poată direcţiona traficul 
maşinilor de mare tonaj prin ocolirea cartierelor dens populate (cartierele Romaneşti, Brestei şi 
Craioviţa Nouă), şi parcurgerea rutei actuale fără să se creeze ambuteiaje.Astfel în partea de vest a 
oraşului se impunea să se asigure  continuitatea traficului maşinilor de mare tonaj dinspre bulevardul 
Râului spre str. Calea Severinului.Această soluţie putea fi asigurată numai prin crearea unei noi rute 
rutiere, deoarece actuala situaţie este asigurată prin parcurgerea str. Brestei şi str. Pelendava, unde  
traficul auto se desfăşoară  pe o singură bandă, ce este folosită şi de maşinile de mare tonaj, creîndu-se 
ambuteiaje ce deranjează traficul vehiculelor mici deţinute de locuitorii municipiului. Soluţia găsită de 
autorităţi era de a se crea o legătură directă şi mai scurtă între str. Râului şi str. Calea Bucureşti, care să 
nu se efectueze printr-o zonă ocupată de locuinţe şi afectată de utilităţi, deoarece procedurile de 
expropriere şi de mutare a utilităţilor sunt foarte costisitoare şi îndelungate.Astfel, a fost identificat  cel 
mai eficient traseu al  noii artere de circulaţie prin Balta Craioviţa, situaţie care presupunea 
achiziţionarea unui teren în suprafaţă de 3,03 ha de la proprietarul S.C. Cetatea Banilor City S.A.  

În acest sens, prin Hotărârea nr.95/28.03.2013, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat la art.1 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 3,03 ha, situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa), care face parte din terenul în suprafaţă de 
346086 mp., înscris în Cartea Funciară nr.38070, cu nr. cadastral 18000, proprietar S.C. Cetatea 
Banilor City S.A., în vederea realizării unui drum public,iar la  art.2  obligă înstrăinătorul să procedeze 
la dezmembrarea terenului, să suporte cheltuielile de întocmire a documentaţiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului pentru terenul identificat la art.1 , precum şi de autentificare a actului.De 
asemenea, preţul de achiziţie al terenului, se stabilea pe baza raportului de evaluare care urma a fi  
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Proprietatea acestui teren a fost  confirmată prin următoarele documente: 
sentinţa civiăe nr. 292/2004 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 1323/civ/2004 definitivă şi 

irevocabilă 
contract de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale aut. nr. 7353/2004 BNP D Tomiţă 
contract de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale aut nr. 1303/2005 BNP D Tomiţă 
Încheierea de autentificare nr. 2034/2006 BNP D Tomiţă 
Acte privind fuziunea S.C. Societatea pentru Renaşterea Fotbalului Craiovean S.R.L. şi S.C. 

Fotbal Club U Craiova S.A. 
Certificatul de menţiuni nr. 19218/2007 ORC Dolj 
Încheierea Tribunalului Dolj nr. 3049 în dosarul 19218/2007 
Act adiţional la statutul şi contractul S.C. Fotbal Club U Craiova S.A. înregistrat la ORC sub 

nr. 19218/2007 
Act constitutiv S.C. Fotbal Club U Craiova S.A. înregistrat la ORC sub nr. 19218/2007 
Proces Verbal încheiat în 10.11.2008 în dosaru nr. 219/E/2008 BEJ Balaci Titi 
Sentinţa civilă nr. 20297/2008 Judecătoria Craiova în dosar nr. 24543/215/2003 definitivă şi 

irevocabilă 



Sentinţa civilă nr. 4564/2009 Judecătoria Craiova în dosar nr. 4810/215/2009 definitivă şi 
irevocabilă 

Actele privind divizarea S.C. Fotbal Club U Craiova şi transmiterea imobilului către societatea 
desprinsă S.C. Cetatea Banilor City S.A. 

Certificat de menţiuni nr. 18224/2009 ORC Dolj 
Încheierea Tribunalului Dolj nr. 2426/2009 în dosar nr. 18224/2009 
Act adiţional la statutul şi contractul S.C. Fotbal club U Craiova S.A. înregistrat la ORC sub nr. 

18224/2009 
Protocol de desprindre din 15.03.2009decizia civilă nr. 1676/2012 a Curţii de Apel Cluj 
Plan de reorganizare al S.C. Cetatea Banilor S.A. nr. 504/2011 
Declaraţie aut nr 222/2013 BNP Gunescu-Tudor MD 
Sentiţa civilă nr. 15637/2009 Judecătoria Craiova în dosar nr. 20701/215/2009 

 Menţionăm că până în prezent înstrăinătorul nu a  procedat  la dezmembrarea terenului, nu a  suportat 
cheltuielile de întocmire a documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru terenul ce urma 
a fi achiziţionat , şi  nu a fost încheiat ,în formă autentică actul de vânzare -cumpărare.Dacă la acestea 
se adaugă şi faptul că înstrăinătorul  nu a prezentat documentele care instituiau sechestrul asupra 
bunului în favoarea D.G.F.P.DOLJ – A.F.P.Craiova, în condiţiile Ordonanţei nr.92/2003 Cod de 
procedură fiscală  , aşa cum se înscrie în Partea a III-a Sarcini din Extrasul de Carte Funciară pentru 
Informare nr.7515/29.01.2013 şi nr.39184/24.04.2013 se poate concluziona că la adotarea  actul 
administrativ nu a fost prezentată situaţia reală privind regimul juridic al terenului,drept pentru care, 
din conduita culpabilă a înstrăinatorului şi nu a administraţiei,Hotărârea nr.95/28.03.2013 a 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, devine revocabilă. 
         

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.1324-1329, art.1562 din Noul Cod  
Civil, cu art.129 din Ordonanţa  nr.92/2003- Cod de procedură fiscală şi  cu art. 36 alin(2) lit. b), c ), 
art.45 alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

Revocarea Hotărârii nr. 95/28.03.2013 a Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 3,03 ha, situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa), care face parte din terenul în suprafaţă de 
346086 mp., înscris în Cartea Funciară nr.38070, cu nr. cadastral 18000, proprietar S.C. Cetatea 
Banilor City S.A., în vederea realizării unui drum public. 

 
 
 
 
 
 

Director Executiv,                                                            
    Cons. Jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                      

 
                    Şef Serviciu,     

                            Cristina Daniela Radu              
 
  

 
                   Întocmit, 

                  cons. Silvia Nănău 
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