
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                   PROIECT 
   

             HOTĂRÂREA  NR.______ 
privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren 

situat în str.Dorobanţilor, nr.52 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.155504/2022, raportul nr.155846/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.156549/2022 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune cumpărarea 
(achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în str.Dorobanţilor, 
nr.52;    
 În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 8435 mp. din acte şi 8405 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Dorobanţilor, nr.52, înscris în Cartea Funciară nr.201162 
Craiova, identificat conform planului de amplasament și delimitare și a planului de 
încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de negociere 
și să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate 
imobilară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către municipiul 
Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

 
INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

                                



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu                                                                  

Nr. 155504/05.09.2022 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  

imobilului - teren în suprafață de 8435 mp din acte și 8405 mp din măsurători, situat în 
Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova 

 
 

 
 

   

Prin adresa nr. 24009/02.02.2022 Stoica Doru-Marinel și Stoica Elena proprietari ai 
imobilului - teren în suprafață de 8435 mp din acte și 8405 mp din măsurători, situat în 
Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova aduce la 
cunostinţa Primăriei Municipiului Craiova că sunt interesați de vânzarea terenului mai sus 
menţionat ce este pretabil extinderii Cimitirului Dorobănție. 

Având în vedere că la nivelul Municipiului Craiova există un deficit al locurilor de veci, 
precum și al terenurilor proprietatea municipiului ce pot fi astfel amenajate, iar  autoritatea 
publică locală intenționează să realizeze investiții pentru acoperirea acestui deficit, în 
conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. 14, art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi art. 
196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ se propune elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui 
„Proiectul de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  
imobilului - teren în suprafață de  8435 mp din acte și 8405 mp din măsurători, situat în 
Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova”. 
 
 
 
 
                                                                     Primar, 

                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 
 
 
                                                                                                            

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

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                  Avizat,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     Viceprimar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                          Aurelia FILIP 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 155846/06.09.2022 
                                                                                                                               

 
 
 

RAPORT 
privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  imobilului - teren în suprafață 
de 8435 mp din acte și 8405 mp din măsurători, situat în Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris 

în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova 
 
 
 
 
 
 Prin referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova în 
conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. 14, art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ se propune 
elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui „Proiectul de hotărâre privind 
cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului - teren în suprafață de 8435 mp din 
acte și 8405 mp din măsurători, situat în Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris în Cartea Funciară nr. 
201162 UAT Craiova”. 
 Prin adresa nr. 24009/02.02.2022 Stoica Doru-Marinel și Stoica Elena proprietari al imobilului – 
teren, conform Contract de Vânzare-Cumpărare autentificat sub nr. 452/12.07.2007 și Act de 
Dezmembrare autentificat sub nr. 345/13.03.2008 în suprafață de 8435 mp din acte și 8405 mp din 
măsurători, situat în Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, fost Loc. Cernele, T51, P15/1, având nr. cadastral 
vechi 21577/4, înscris în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova aduc la cunostinţa Primăriei 
Municipiului Craiova că sunt interesați de vânzarea terenului mai sus menţionat către Municipiul 
Craiova. 
 Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu Referatul de aprobare nr. 
155504/05.09.2022 este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) 
de către Municipiul Craiova a imobilului - teren în suprafață de 8435 mp din acte și 8405 mp din 
măsurători, situat în Craiova, Str. Dorobanților, nr. 52, înscris îm Cartea Funciară nr. 201162 UAT 
Craiova, teren ce este pretabil extinderii Cimitirului Dorobănție. 
 Cimitirul Dorobănție se află îndomeniul public al Municipiului Craiova conform cu HG 965/2002, 
anexa nr. 2, poziția 5018 și este în administrarea RAADPFL Craiova conform HCL Craiova nr. 80/2006, 
anexa Cap II Cimitire, poziția 2. 
 Totodată facem precizarea că la nivelul Municipiului Craiova există o nevoie acută a locurilor de 
veci, iar pentru Cimitirul Dorobănție, Municipiul Craiova nu dispune de teren, necesar extinderii acestuia. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificărilre şi completările ulterioare Consiliul local are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege 
în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
 Faţă de cele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. 14, art. 139 
alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 



a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 1. Cumpărarea (achiziţionarea) de către Municipiul Craiova a imobilului - teren în 
suprafață de 8435 mp din acte și 8405 mp din măsurători, situat în Craiova, Str. Dorobanților, nr. 
52, înscris în Cartea Funciară nr. 201162 UAT Craiova, identificat conform planului de 
amplasament şi delimitare – anexa 1 parte integrantă la prezentul raport şi planului de încadrare 
în zonă – anexa 2 parte integrantă  la prezentul raport. 
 2. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să desemneze comisia de negociere, să 
reprezinte Municipiul Craiova la O.C.P.I. Dolj şi în faţa notarului public în vederea îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
 4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de  
de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către Municipiul Craiova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Director executiv,                                                              Şef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ 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. Bogdan-Marinel APOSTOL 
                                                                                  Îmi asum responsabilitatea privind  
                                                                                  realitatea și legalitatea  în  solidar  
                                                                                  cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                  Data:  
                                                                                 Semnătura: 
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