
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                                                               

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

municipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite, nr.18(fost nr.14)  
 

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

27.09.2012; 
      Având în vedere raportul nr.120804/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune dezmembrarea  terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Principatele Unite nr.18(fost nr.14);   

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.123 şi art.61 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea  terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite nr.18(fost nr.14), înscris în 
cartea funciară nr. 211810 Craiova, cu număr cadastral 211810, în trei loturi de 
teren, după cum urmează: 

     -  Lotul nr.1, în suprafaţă de 21 mp., cu număr cadastral 212389; 
     -   Lotul nr.2, în suprafaţă de 21 mp., cu număr cadastral 212390; 
     -   Lotul nr.3, în suprafaţă de 120 mp., cu număr cadastral 212391; 
 identificate conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
Dolj, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de dl. Popescu Teodor. 

Art.4. 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 dl. Popescu Teodor vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei   hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 



DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL EADPPCA 
Nr.120804/19.09.2012 
                                                                                                            SE APROBA 
                                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                                  LIA-OLGUTA VASILESCU 

 
RAPORT 

 
 Imobilul situat în Craiova, str. Principatele Unite, nr. 18(fost nr. 14) aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova fiind identificat la poziţia 705, anexa 2A din HCL 
nr. 522/2007, poziţia 68, anexa 2A din HCL nr. 347/2009 şi la poziţia 40, anexa 4A din HCL 
nr 84/2010, fiind în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova.  

Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Craiova cu nr. 99820/03.08.2012, 
Mânercă Cristian Nicolae, Carabineanu Rodica, Florescu  Mihaela Luiza prin mandatar 
Popescu Teodor, în baza procurii speciale nr. 854/18.06.2012, solicită desemnarea unui 
reprezentant al municipiului Craiova în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a 
terenului aferent garajelor situat în Craiova, str. Principatele Unite, nr. 18(fost nr. 14), cu 
suportarea cheltuielilor de către aceştia prin mandatarul Popescu Teodor.  

Aceştia au achitat în numele municipiului Craiova sumele ocazionate de intabularea 
terenului situat în Craiova, str. Principatele Unite, nr. 18(fost nr. 14) şi dezmembrarea 
cadastrală a acestui imobil la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.  

Primarul municipiului Craiova a eliberat certificatul de urbanism nr. 1115/18.06.2012,, 
ce are ca obiect dezmembrarea terenului situat în Craiova, str. Principatele Unite, nr. 18(fost 
nr. 14) în trei loturi de teren după cum urmează: 

- lotul 1 în suprafaţă de 21 mp cu nr. cadastral 212389; 
- lotul 2 în suprafaţă de 21 mp cu nr. cadastral 212390; 
- lotul 3 în suprafaţă de 120 mp cu nr. cadastral 212391. 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj a eliberat încheierea nr. 

44698/01.06.2012, precum şi extrasul de carte funciară pentru informare nr. 44698/31.05.2012, 
prin care s-a intabulat dreptul de proprietate al municipiului Craiova, domeniul privat pentru 
imobilul în suprafaţă de 198 mp rezultat din acte şi 162 mp rezultat din măsurători cu nr. 
cadastral 211810 în cartea funciară nr. 211810 Craiova.  

Potrivit art. 83 din Ordinul Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara „(1) Modificarile care intervin ca 
urmare a cererii de alipire a imobilelor se iau in considerare numai daca acestea apartin 
aceluiasi proprietar/coproprietar, daca nu sunt grevate cu sarcini, iar documentatia cadastrala 
receptionata de biroul teritorial este insotita de actul autentic de alipire.  

 (2) Modificarile care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei 
(care va forma un imobil de sine statator) se iau in considerare daca documentatia cadastrala 
receptionata de biroul teritorial este insotita de actul autentic de dezlipire.  

Art. 84. - (1) Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de 
dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul 
teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica”.    

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin 9 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 36, alin. 2, 
lit. c, Legea cadastrului şi  publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 633/2006, propunem promovarea proiectului de hotărâre 
având ca obiect: 

Ø dezmembrarea terenului situat în Craiova, str. Principatele Unite, nr. 18(fost nr. 
14), ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, cu nr. cadastral 211810  
înscris în cartea funciară nr. 211810 Craiova,  în trei loturi de proprietate conform 
anexei la prezentul raport, după cum urmează: 



- lotul 1 în suprafaţă de 21 mp cu nr. cadastral 212389; 
- lotul 2 în suprafaţă de 21 mp cu nr. cadastral 212390; 
- lotul 3 în suprafaţă de 120 mp cu nr. cadastral 212391. 
Ø Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte interesele 
municipiului Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj pentru realizarea dezmembrării şi a procedurilor de 
publicitate prevăzute de lege. 
Ø Cheltuielile ocazionate de dezmembrare vor fi suportate de dl Popescu Teodor. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

       Director executiv,                                                                                     Întocmit, 
      Adriana Cîmpeanu                                                                   insp. Ana-Maria Jilavu 
 
 
 
 
 
     Avizat de legalitate, 
              Cons. jur. Mirel Bontea 
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