
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul 

Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
28.08.2014; 

      Având în vedere raportul nr.117088/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul 
Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A;    

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, Titlului I, art.554 şi Titlului VII- Cartea Funciară, art.876-915, 
art.1763 din Codul Civil; 

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.121 alin.1 
şi alin.4, art.61 alin.2 şi art.115, alin., lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

  HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 119,70 
mp., proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, fără 
număr şi terenul intravilan, în suprafaţă de 60 mp., din str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A, proprietatea privată a numiţilor Neagu Constantin şi Neagu 
Doina, având nr. cadastral 219332, înscris în cartea funciară nr.219322, situat 
între punctele cadastrale 27, 28, 29, 30 din Planul de amplasament şi delimitare, 
identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se face prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, în vederea încheierii şi semnării contractului de schimb şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
Neagu Constantin şi Neagu Doina. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Neagu Constantin şi Neagu 
Doina 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.117088/ 13. 08 .2014 

                   SE APROBĂ, 

                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                LIA OLGUŢA VASILESCU            
                                                                             
                                                                    

RAPORT 
 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 96021/01.07.2014, 
Neagu Constantin şi Neagu Doina au solicitat efectuarea unui schimb de terenuri între 
proprietatea acestora şi proprietatea Municipiul Craiova, după cum urmează: 

A - Terenul-proprietatea Municipiului Craiova, solicitat la schimb, este un teren în 
suprafaţă de 119,70mp, situat în vecinătatea bl. 20-22 din B-dul Dacia . 

Terenul în suprafaţă de 119,70mp situat în vecinătatea vecinătatea bl. 20-22 din B-dul 
Dacia aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, este identificat la poz. 4 din Anexa 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 147/28.03.2014 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 522/2007 , referitoare la aprobarea inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova , având următoarele vecinătăţi: 

- La nord: Domeniu public municipiu Craiova ; 
- La sud:   Bulevardul Dacia ; 
- La est:    Spaţiu verde bl.20-22 ; 
- La vest:  Domeniu public (Alee betonată)  ; 

         B - Terenul propus la schimb de către Neagu Constantin şi Neagu Doina este un 
teren în suprafaţă de 60mp, având nr. cadastral 219332 înscris în cartea funciară nr. 219332 
situat între punctele cadastrale 27,28,29,30 din Planul de amplasament şi delimitare a 
imobilului din Craiova, str. Constantin Arghetoianu nr. 2A ( fostă str. Brazda lui Novac nr. 
64C), având următoarele vecinătăţi: 

- La nord: Domeniu public municipiu Craiova ; 
- La sud:   Domeniu public municipiu Craiova ; 
- La est:    Domeniu public municipiu Craiova ; 
- La Vest: Domeniu public municipiu Craiova ; 

            Datorită poziţionării terenului aflat în proprietatea familiei Neagu acesta fiind situat 
în apropierea parcării edificate pentru deservirea  proprietarilor de autoturisme , şi ocupat în 
permanenţă de autoturismele cetăţenilor, familia Neagu nu se poate folosi în totalitate de acest 
teren. 

Prin această propunere terenul situat în str Constantin Arghetoianu nr. 2A ( fostă str. 
Brazda lui Novac nr. 64C), proprietatea familiei Neagu deţinut în baza Ordinului Prefectului 
nr. 421/17.11.2010, privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurior situate 
în intravilanul localităţilor,  va putea fi alipit la  parcarea publică edificată pentru  folosinţa  
locatarilor din bl.3, bl. A2, bl.2, astfel că , bunul ce poate să facă obiectul schimbului va fi 
inclus în domeniul public al municipiului Craiova .    

 
 
Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr 7/1996 a cadastului 

şi a publicitpăţii imobiliare , republicată , Titlul I , art. 554 , Titlul VI ,art. 858 – 870 , art. 



1763 din  Noul Cod Civil,în temeiul art.10, art. 36 alin 2, lit c  ,art. 121 , alin 2, 4  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

    1  Aprobarea schimbului ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 
119.70mp, situat în Craiova, B-dul. Dacia , f.n., proprietate privată a  municipiului 
Craiova, identificat în Anexa 1 la prezentul raport şi terenul intravilan în suprafaţă de 
60mp,  proprietatea privată a numiţilor Neagu Constantin şi Neagu Doina , situat în 
Craiova str. Constantin Arghetoianu nr. 2A ( fostă str. Brazda lui Novac nr. 64C), având 
nr. cadastral 219332 înscris în cartea funciară nr. 219332 , situat între punctele 
cadastrale 27,28,29,30 din Planul de amplasament şi delimitare, identificat în Anexa 2 la 
prezentul raport 

                2  Evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului prevăzut la punctul 1 
se va face prin raport de evaluare, ce va fi supus aprobării consiliului local; 

     3 Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în 
vederea încheierii şi semnării contractului de schimb şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege.  

    4 . Cheltuielile ocazionate cu realizarera autentificării şi îndeplinirii condiţiilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de Neagu Constantin şi 
Neagu Doina. 

 
 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                             SEF SERVICIU, 
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                    Silvia Nănău 
   
 
         
 
 
                                                         Vizat pentru legalitate, 
                                                     Cons.jur. Floricica Boangiu 
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