
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                                

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, 

Tarlaua 69, Parcela 5 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

27.03.2014; 
      Având în vedere raportul nr.44373/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 69, Parcela 5; 

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi Titlul VI Proprietatea Publică, Capitolul I, art.863-865 din 
Codul Civil; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 1512 mp., situat 

în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5, proprietate privată a numiţilor 
Josceanu Ion, Josceanu Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana, 
înscris cu nr. cadastral 17327/3, intabulat în cartea funciară nr.51332 UAT 
Craiova, identificat conform anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea realizării investiţiei „Construire Staţie de Sortare şi 
Compostare în Mofleni– Craiova”, în cadrul proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj”. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act autentic 
în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Josceanu Ion, 
Josceanu Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie 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.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, şi Josceanu Ion, Josceanu 
Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana 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.  44373 / 20.03.2014 

 

     
 

                                                                                          SE APROBĂ 
                              PRIMAR, 
                         LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

  
 
 

RAPORT 
 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate, 
Domeniul major de investiţie 2.1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, Consiliul Judeţean 
urmează să obţină finanţare pentru proiectul „Sistemul de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Dolj”. 

În cadrul acestui proiect sunt prevăzute investiţii pentru Municipiul Craiova, respectiv 
construirea unei staţii de compostare şi a unei staţii de sortare pe un teren în suprafaţă de 5ha, 
lotul 1, Tarlaua 53, Parcela 575 – la depozitu Mofleni precum şi construirea unor platforme 
pentru containere îngropate. 

Terenul în suprafaţă de 5ha este parţial în proprietatea unor persoane particulare 
(1512mp), iar restul de teren (5ha-1512mp) este în proprietatea Municipiului Craiova. 

Prin adresa nr. 41528/2014 domnul Pucă Constantin (împuternicitul proprietarilor 
terenului în suprafaţă de 1512mp: Josceanu Ion, Josceanu Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi 
Pucă Mariana) îşi declară acordul de a vinde Municipiului Craiova terenul în suprafaţă de 
1512mp, în vederea realizării proiectului privind staţia de sortare a deşeurilor ce va fi realizat 
pe terenul situat în tarlaua 53, parcela 575. 

Domnul Pucă Constantin a fost împuternicit, de proprietarii acestui teren, să vândă 
terenul în suprafaţă de 1512mp, astfel:  

- Josceanu Ion şi Josceanu Ana Maria îl împuternicesc prin procura autentificată cu nr. 
3487/29.09.2008 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi – Georgeta Enciu – Silvia 
Secula – Dan Tataru – Florin Bivolaru cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandresu, 
nr. 39, sector 1, nr. AVP 1812; 
- Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana îl împuternicesc prin procura autentificată cu nr. 
3478/29.09.2008 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi – Georgeta Enciu – Silvia 
Secula – Dan Tataru – Florin Bivolaru cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Alexandresu, 
nr. 39, sector 1, nr. AVP 1812. 
Prin titlul de proprietate nr. 2492-48370 din 31.10.2001 domnul Pucă I. Ion a fost 

împroprietărit de Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra 
Terenurilor Dolj cu un teren în suprafaţă de 1ha şi 7500mp, terenul fiind intabulat cu nr. 
cadastral 17327 în cartea funciară nr. 51332 UAT Craiova, conform Extras de Carte Funciară 
pentru Informare nr. 7421/2007 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj. 

Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr. 2509/20.10.2008 la Biroul Notarului 
Public Găgeatu Ilie din Craiova, str. Brestei, nr. 16 se atestă că terenul în suprafaţă de 



17.500mp, având nr. cadastral 17327 şi intabulat în CF nr. 51332 a loc. Craiova, situat în 
Municipiul Craiova (fost Comuna Cernele), tarlaua 69, parcela 5, a fost înstrăinat către Pucă 
Leonard Marius, Pucă Mariana, Josceanu Ion şi Josceanu Ana Maria, în baza contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/2007 la BNP Vlădoianu Teodora, Craiova. 

Prin actul de dezmembrare menţionat mai sus terenul în suprafaţă de 17.500mp, având nr. 
cadastral 17327 şi intabulat în CF nr. 51332 a loc. Craiova, situat în Municipiul Craiova (fost 
Comuna Cernele), tarlaua 69, parcela 5, a fost dezmembrat în trei loturi astfel: 

-lotul nr. 1 în suprafaţă de 3.000mp cu  nr. cadstral 17327/1 
-lotul nr. 2 în suprafaţă de 12.988mp cu nr. cadstral 17327/2 
-lotul nr. 3 în suprafaţă de 1512mp cu nr. cadastral 17327/3    
Faţă de cele prezentate precizăm că terenul în suprafaţă de 1512mp cu nr. cadastral 

17327/3, înscris în cartea funciară nr. 51332 UAT Craiova, este necesar a fi achiziţionat de 
autorităţile publice locale în vederea întregirii suprafeţei de teren, stabilite prin H.C.L. 
232/24.06.2010 modificată prin H.C.L. nr. 282/29.07.2010, ce este necesară realizării 
investiţiei „Construire Staţie de Sortare şi Compostare în Mofleni – Craiova” în cadrul 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj”, conform 
certificatului de urbanism nr. 1951/22.10.2012.               

În conformitate cu prevederile art. 36 alin(2) 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 Consiliului Local: 

- aprobarea achiziţionării terenului în suprafaţă de 1512mp, cu nr. cadastral 
17327/3, intabulat în cartea funciară nr. 51332 UAT Craiova, situat în Municipiul 
Craiova (fost Comuna Cernele), tarlaua 69, parcela 5, identificat conform anexei 
la prezentul raport, în vederea introducerii în domeniul public al Municipiului 
Craiova, fiind necesar realizării investiţiei „Construire Staţie de Sortare şi 
Compostare în Mofleni – Craiova” în cadrul proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj”; 

- Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie se stabileşte pe baza raportului 
de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

- Vânzătorii Josceanu Ion, Josceanu Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă 
Mariana vor achita toate cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al 
terenului, prin act autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate 
imobiliară la O.C.P.I. Dolj;  

- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenului şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
 
 
Director Executiv,                                                                        Şef Serviciu, 

             cons. jur. Ionuţ Gilea                                                                     Daniela Radu  
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