
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                               
                                             HOTĂRÂREA NR. 147 

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) şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 
şi 75/2012;   

      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. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR, 
         Dan Adrian CHERCIU                                              Nicoleta MIULESCU 
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