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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT  
            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al municipiului Craiova 

asupra imobilului-teren intravilan situat în municipiul Craiova, str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.18          

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

27.04.2017. 
         Având în vedere raportul nr.52704/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune preluarea radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al municipiului Craiova 
asupra imobilului-teren intravilan situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.18;        
         În conformitate cu prevederile art.907-908 din Codul Civil, Legii cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, modificată şi completată, Ordinul directorului 
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 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, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, 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 radierea  înscrierii privitoare la dreptul de proprietate  al municipiului Craiova 

asupra imobilului-teren intravilan  situat în str.Mihail Kogălniceanu nr.18, înscris în 
Cartea Funciară nr.207414 a UAT Craiova, având nr.cadastral 13917. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în 
vederea reprezentării Municipiului  Craiova în faţa notarului public şi a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru radierea  înscrierii privitoare la dreptul de 
proprietate  al Municipiului Craiova asupra imobilului-teren identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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, 
        PT. PRIMAR, PT. SECRETAR,   
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       VICEPRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                        SE APROBĂ, 
Direcţia Patrimoniu                                                                                          Pt.  PRIMAR 
Serviciul Patrimoniu                                                                                         Viceprimar 
Nr.52704 /13.04..2017                                                                          MIHAIL  GENOIU                              
                     
                

                 
                                                                                                                     

 

 

                                                                       R A P O R T , 

 
 
 
     Prin cererile înregistrate cu  nr.116637/2016 şi nr.31741/2017, proprietarii imobilului bloc 8 ,str. 
Mihail Kogălniceanu nr.18 solicită  efectuarea demersurilor pentru rectificarea cărţii funciare 
nr.207414 a UAT Craiova, în sensul  radierii înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al 
municipiului Craiova asupra imobilului-teren în suprafaţă de 600mp situat în str.Mihail 
Kogălniceanu nr.18. Solicitarea are la bază următoarele: 

Blocul  situat în str. Mihail Kogălniceanu nr.18 are în componenţă 8 apartamente deţinute  în 
proprietate conform actelor anexate de : Ion Gongea Patruţi C.I.Ion Gongea Florentina,Cristea 
Mihai, Giurcă Mircea şi Giurcă Viviana Lorena,Dinu Zinca, Smarandescu Valentin, Motateanu 
Stefanţi Motăteanu Mircea Cristian . 

Prin Decizia nr.81/1992 a Prefecturii Judeţului Dolj terenul în suprafaţă de 600mp situat în str. 
Mihail Kogălniceanu nr.18 aferent construcţiei -bloc  s-a atribuit în proprietate privată, în cote 
indivize de 1/8 către proprietarii apartamentelor în conformitate cu  art.35 alin.2 şi 3 din Legea 
nr.18/1991. 

Actul ce a stat la baza constituirii dreptului de proprietate a fost  Decizia nr.137/1969. 
Terenul  în suprafaţă de 600mp situat în str.Mihail Kogălniceanu nr.18   nu figurează înregistrat 

în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat/public al Municipiului Craiova  aprobat prin 
HCL nr.522/2007 cu modificările şi completările ulterioare / HCL nr.147/1999  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     Conform extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr.15379/2016 , terenul intravilan situat 
în str.  Mihail Kogălniceanu nr.18 are ca proprietar municipiul Craiova deşi sunt invocate  la 
intabulare actele menţionate mai sus care priveau un drept de proprietate privată a proprietarilor 
celor 8 apartamente din blocul  situat în  str.  Mihail Kogălniceanu nr.18, dreptul înscris fiind greşit 
calificat. 
     În consecinţă, pentru a evita demararea unui litigiu pentru ca instanţa de judecată să  pronunţe  o 
hotărâre de radiere a înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al municipiului Craiova , se pot 
aplica  dispoziţiile art.907-908 din Noul Cod Civil privind rectificarea înscrierii în cartea funciară 
prin declaraţie dată în formă autentică notarială de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită.  
     Faţă de cele prezentate, propunem emiterea unei dispoziţii de numire a domnului  Gâlea Ionuţ 
Cristian, director executiv – Direcţia Patrimoniu, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Craiova, în vederea reprezentării municipiului Craiova în faţa notarului public şi a 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru radierea  înscrierii privitoare la dreptul 
de proprietate  al municipiului Craiova asupra imobilului -teren intravilan în situat în str.Mihail 
Kogălniceanu nr.18. CF.nr.207414 a UAT Craiova, nr.cadastral 13917. 
 



 

 

     
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu  prevederile  art.907-908 din Noul 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.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru 
şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 150/2015 şi Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul  art.36,alin.2 lit.c,  art.61,alin.2 şi art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001  republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare propunem spre 
aprobare  Consiliului Local al  Municipiului Craiova : 
    1. Radierea  înscrierii privitoare la dreptul de proprietate  al municipiului Craiova asupra 
imobilului-teren intravilan  situat în str.Mihail Kogălniceanu nr.18, C.F.nr.207414 a UAT Craiova , 
nr.cadastral 13917. 
       2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova   în vederea reprezentării Municipiului  
Craiova în faţa notarului public şi a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru 
radierea  înscrierii privitoare la dreptul de proprietate  al Municipiului Craiova asupra imobilului -
teren intravilan  situat în str.Mihail Kogălniceanu nr.18, C.F.nr.207414 a UAT Craiova, nr.cadastral 
13917. 
                                                     
             Director executiv,                                                            Avizat de legalitate,                     
            Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.jur. Isabela Cruceru 
                                                                                                                                            
                                                               
          Întocmit,                                                                                                               
               cons. Silvia Nănău                             
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