
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT       
              HOTĂRÂREA NR.________ 

privind alipirea imobilului-teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr. 1, cu imobilele-terenuri aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.73256/2022, raportul nr.73259/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.73769/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune alipirea imobilului-teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu 
nr. 1, cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A;   
             În conformitate cu prevederile art.879-880 şi art.888 din Codul civil, Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă alipirea imobilului-teren aparţinând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr.1, având numărul cadastral 214399, 
înscris în Cartea Funciară nr.214399, cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A,  având 
numerele cadastrale 213784, 213761, 213766, 213812 și 213773 înscrise în Cărțile 
Funciare nr.  213784, 213761, 213766, 213812 și 213773, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării actului de alipire şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 73256/12.04.2022                                                                                                                                                 

 

          Referat de aprobare la proiectul de hotărâre 
           privind alipirea imobilului cu numărul cadastral 214399, înscris în CF nr.214399 cu 

imobilele ce au numerele cadastrale 213784, 213761,213766, 213812 și 213773 înscrise în CF 
nr.  213784, 213761,213766, 213812 și 213773 

 

 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 919/2018 s-a aprobat transmiterea bunului  cu denumirea 
„Hipodrom”  din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - 
Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova, precum şi declararea 
acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local. 
 Potrivit hotărârii mai sus menționată, suprafața totală a terenului aferent bunului cu denumirea 
„Hipodrom” este de 17010 mp, fiind compusă din: 
 - teren în suprafaţă de 910 mp înscris în CF 213761;  
 - teren în suprafaţă de 4.668 mp înscris în CF 213773;  
 - teren în suprafaţă de 8 mp înscris în CF 213766;  
 - teren în suprafaţă de 11.004 mp înscris în CF 213784;  
 - teren în suprafaţă de 420 mp înscris în CF 213812 
 Hipodromul craiovean a luat ființă în 1903, odată cu Parcul Bibescu, actualmente Nicolae 
Romanescu, fiind parte integrantă a acestuia, dar, datorită faptului că s-a aflat în proprietatea statului și 
în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova a fost înscris 
în cărți funciare distincte, astfel suprafața parcului a fost fragmentată.  
  Autoriatea publică locală intenționează să efectueze lucrări de reabilitare și modernizare a 
acestui imobil și să redea circuitului sportiv această parte a Parcului Nicolae Romanescu.  
 Parcul Nicolae Romanescu aparține domeniului public al Municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008  pozitia 33 și este înscris în Cartea Funciară nr. 214399. 
 Pentru a integra suprafața Hipodromului în suprafața  Parcului Nicolae Romanescu așa cum era 
odinioară și pentru a asigura o mai bună exploatare  a acestuia este necesară alipirea acestor imobile. 
 Potrivit art. 25 alin 1 din Legea  cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, „Proprietarii 
unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un 
imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.” 
 Față de cele prezentate,  este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea 
proiectului de hotărâre  privind alipirea imobilului cu numărul cadastral 214399, înscris în Cartea 
Funciară nr.214399 cu imobilele ce au numerele cadastrale 213784, 213761,213766, 213812 și 213773 
înscrise în Cărțile Funciare nr.  213784, 213761, 213766, 213812 și 213773. 
    
 
 

 

PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu  
 

 
 

                                                                                       
                  Director executiv,                                                                Șef serviciu,                 

                Cristian-Ionuţ Gâlea                                                        Mitucă Cosmin-Lucian 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.73259/12.04.2022   
                                                       
                                                                          RAPORT                                                        

  privind alipirea imobilului cu numărul cadastral 214399, înscris în Cartea Funciară 
nr.214399 cu imobilele ce au numerele cadastrale 213784, 213761,213766, 213812 și 
213773 înscrise în Cărțile Funciare nr.  213784, 213761,213766, 213812 și 213773 

 
  Prin Hotărârea Guvernului nr. 919/2018 s-a aprobat transmiterea bunului  cu denumirea 
„Hipodrom”  din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova, precum 
şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local. 
 Potrivit hotărârii mai sus menționată, suprafața totală a terenului aferent bunului cu 
denumirea „Hipodrom” este de 17010 mp, fiind compusă din: 
 - teren în suprafaţă de 910 mp înscris în CF 213761;   
 - teren în suprafaţă de 4.668 mp înscris în CF 213773;                            
 - teren în suprafaţă de 8 mp înscris în CF 213766;                                             
 - teren în suprafaţă de 11.004 mp înscris în CF 213784;                                
 - teren în suprafaţă de 420 mp înscris în CF 213812 
 Hipodromul craiovean a luat ființă în 1903, odată cu Parcul Bibescu, actualmente Nicolae 
Romanescu, fiind parte integrantă a acestuia, dar, datorită faptului că s-a aflat în proprietatea 
statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova 
a fost înscris în cărți funciare distincte, astfel suprafața parcului a fost fragmentată.  
  Autoriatea publică locală intenționează să efectueze lucrări de reabilitare și modernizare a 
acestui imobil și să redea circuitului sportiv această parte a Parcului Nicolae Romanescu.  
 Parcul Nicolae Romanescu aparține domeniului public al Municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008  pozitia 33 și este înscris în Cartea Funciară nr. 214399. 
 Pentru a integra suprafața Hipodromului în suprafața  Parcului Nicolae Romanescu așa cum 
era odinioară și pentru a asigura o mai bună exploatare  a acestuia este necesară alipirea acestor 
imobile. 
 Potrivit art. 25 alin 1 din Legea  cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, „Proprietarii 
unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un 
imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.”, iar  
iar potrivit alin 2 "actele de alipire şi dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciară se incheie in 
formă autentică." 

     Potrivit art. 132 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie şi 
înscriere în registrul de carte funciară, " imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste 
operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică nici un transfer de 
proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor 
documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului 
exprimat prin înscris in formă autentică sau dupa caz prin hotărâre judecătorească definitivă". 

 De asemenea potrivit prevederilor art.135 (3) din Ordinul Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea 
Regulamentului de avizare ,recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară "Operatiunea de 
dezlipire/alipire a unui imobil este considerata finalizata in momentul inscrierii actului autentic de 
dezlipire/alipire in cartea funciară".  



 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.879-880, art.888 din Codul civil, 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 
de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, Legii 150/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare și în temeiul  
art 129 alin 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1 - alipirea imobilului-teren situat în Craiova, bdul. Nicolae Romanescu nr. 1, ce aparține 
domeniului public al municipiului Craiova,  având numărul cadastral 214399, înscris în Cartea 
Funciară nr.214399 cu imobilele-terenuri situate în Craiova, bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A,  ce 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, având numerele cadastrale 213784, 213761, 
213766, 213812 și 213773 înscrise în Cărțile Funciare nr.  213784, 213761, 213766, 213812 și 
213773, conform anexei la prezentul raport. 
 2 - împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării actului de alipire şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege.  
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 73769/13.04.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
  -   Referatul nr. 73256/2022 și Raportul nr. 73259/2022 al Directiei Patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile art.879-880, art.888 din Codul civil, Legii cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 şi Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare și în temeiul  art 129 alin 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 
  - alipirea imobilului-teren situat în Craiova, bdul. Nicolae Romanescu nr. 1, ce aparține 
domeniului public al municipiului Craiova,  având numărul cadastral 214399, înscris în Cartea 
Funciară nr.214399 cu imobilele-terenuri situate în Craiova, bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A,  ce 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, având numerele cadastrale 213784, 213761, 
213766, 213812 și 213773 înscrise în Cărțile Funciare nr.  213784, 213761, 213766, 213812 și 213773, 
conform anexei la prezentul raport. 
  - împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării actului de alipire şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege.  
 

 
              Director Executiv,                                              Intocmit, 

              Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                    
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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