
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2018. 

Având în vedere raportul nr.25385/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.50/1991, republicată, privind 
executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.121 alin.2, 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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A, cu nr. cadastral 16336, în trei corpuri de 
proprietate, după cum urmează: 
a)    terenul în suprafaţă de 605 mp., cu nr.cadastral 16336/6, identificat în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) terenul în suprafaţă de 105 mp., cu nr.cadastral 16336/7, identificat în anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) terenul în suprafaţă de 9 mp., cu nr.cadastral 16336/8,  identificat în anexa 

nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunului prevăzut la pct.3 din anexa  

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 165/28.04.2016, 
prin splitarea acesteia în alte trei poziţii: 

a) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 605mp. şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

b) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 105mp. şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

c) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 9mp. şi valoare de inventar 1.176,83 
lei. 

Art.3.Se aprobă modificarea art. 2 lit.b din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.434/25.07.2013, după cum urmează: 



   

           “b) să întreprindă demersurile necesare dezmembrării terenului în suprafaţă de 719 
mp., intabulat pe numele Municipiului Craiova, în Cartea Funciară 
nr.106213/11.07.2017, având număr cadastral 16336, în trei corpuri de proprietate:  
1) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 605 mp. şi valoare de inventar 

79.109,02 lei; 
2) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 105 mp. şi valoare de inventar 

13.729,67 lei; 
3) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 9 mp. şi valoare de inventar 1.176,83 

lei. 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  

Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2007 privind inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 

 

 
           INIŢIATOR,       AVIZAT, 
             PRIMAR,          PT.SECRETAR, 
        Mihail GENOIU          Ovidiu MISCHIANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
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RAPORT 
 
 

Prin adresa nr. 158204/2017, Şişu Marius-Daniel solicită ducerea la îndeplinire a 
HCL nr. 434/2013, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa la pct. 2 din 
această hotărâre. 

În ziua de 23.09.2013 a fost încheiat actul adiţional nr.2/2013 la contractul de 
concesiune nr. 295/2008 prin care s-a stabilit că în termen de 60 zile de la încheierea 
acestuia, Şişu Marius Daniel are obligaţia de a achita contravaloarea folosinţei terenului 
pe ultimii trei ani (de la 01.08.2010 până la 01.08.2013) fiind stabilită la valoarea de 
5372lei. Această obligaţie a fost achitată în data de 23.09.2013 potrivit chitanţei eliberate 
de Direcţia Impozite şi Taxe cu chitanţa 39902063-266-0014, constatând astfel că 
obligaţia a fost achitată exact în ziua stabilirii obligaţiei de plată-23.09.2013- nefiind 
înregistrată întârziere la plată.   

Obligaţia stabilită la pct. 2 b) din HCL nr. 434/25.07.2013 în sarcina domnului 
Şişu Marius-Daniel a fost ca acesta să întreprindă demersurile necesare dezmembrării 
terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1033mp, 
din str. I.D. Sîrbu, nr. 7A, intabulat pe numele Municipiului Craiova cu nr. cadastral 
16336 şi în cartea funciară nr. 32993.  

În urma demersurilor întreprinse prin intermediul firmei autorizate SC 
TOPOELCAD CONSULT SRL s-a constatat că în baza de date a OCPI Dolj, o parte din 
terenul de 1033mp este în proprietatea SC AGROINDUSTRIALA SA cu sediul în 
Craiova, str. Prel. Severinului, nr. 174, în acest sens Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei a emis Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor 
seria M07, nr. 1656 din 26.08.1996.  

Toate aceste documente ce atestă proprietatea SC Agroindustriale SA au fost 
transmise de către Şişu Marius Daniel prin adresa nr. 96431/30.06.2015 în vederea 
modificării inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru bunul cu nr. 
de inventar 410000494 identificat la poz. 7 din Anexa 7 la HCL nr. 223/2008 (teren situat 
în Craiova, str. I.D. Sîrbu, nr. 7A). 

Autoritatea publică locală a luat act de aceste informaţii aflate în baza de date a 
OCPI Dolj şi prin HCL nr. 331/24.09.2015 a aprobat modificarea elementelor de 
identificare a Bunului “Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7” arătând că terenul are suprafaţa de 
719mp în loc de 1033mp. Prin HCL nr. 165/28.04.2016 a fost corelată denumirea 
bunului prezentat mai sus în sensul că denumirea corectă este “Teren , str. I. D. Sîrbu, nr. 
7A, cu nr. de inventar 41000494 şi valoarea de 94.015,52 lei. 



Ca urmare a actualizării tuturor datelor de identificare a terenului ce trebuie 
dezmembrat autoritatea publică locală a emis Certificatul de Urbanism nr. 
427/23.03.2017 pentru dezmembrarea terenului în suprafaţă de 719mp din Craiova, str, 
I.D. Sîrbu, nr. 7A, în trei loturi: 

- Lotul 1 cu S = 605mp 
- Lotul 2 cu S = 105mp 
- Lotul 3 cu S = 9mp. 
Domnul Şişu Marius Daniel a întreprins demersurile necesare dezmembrării 

terenului în suprafaţă de 719mp din Craiova, str, I.D. Sîrbu, nr. 7A şi înregistrării acesteia 
la OCPI Dolj, transmiţându-ne Referatul de Admitere-dezmembrare imobil cu nr. 
106213/11.07.2017, care arată că imobilul cu nr. cadastral 16336 din Craiova, str. I.D. 
Sîrbu, nr. 7A a fost dezmembrat în trei corpuri de proprietate: 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/6, în suprafaţa de 605mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 1 la prezentul raport) 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/7, în suprafaţa de 105mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 2 la prezentul raport) 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/8, în suprafaţa de 9mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 3 la prezentul raport). 

Ca urmare a efectuării şi înregistrării documentaţiei de dezmembrare de către 
OCPI Dolj, este necesar ca această documentaţie de dezmembrare să fie aprobată de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Totodată ca urmare a aprobării acestei dezmembrări se vor actualiza toate datele de 
identificare a bunului de la pct. 3 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 165/28.04.2016, prin 
splitarea acesteia în alte trei poziţii: 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 605mp şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 105mp şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 9mp şi valoare de inventar 
1.176,83 lei. 

În scopul efectuării vânzării precizate la art. 3 din HCL nr. 434/25.07.2013 este 
necesară modificarea datelor de la art. 2b) astfel încât terenul ce se dezmembrează este de 
719mp (în loc de 1033mp), iar dezmembrarea propusă prin HCL nr. 434/25.07.2013 se 
va actualiza cu datele de la dezmembrarea înregistrată la OCPI Dolj cu nr. 
106213/11.07.2017, care arată că imobilul cu nr. cadastral 16336 din Craiova, str. I.D. 
Sîrbu, nr. 7A a fost dezmembrat în trei corpuri de proprietate: 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 605mp şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 105mp şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 9mp şi valoare de inventar 
1.176,83 lei. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.50/1991R privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b şi art. 121 
alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată a Administraţiei Publice Locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 



1. Dezmembrarea bunului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
teren cu nr. cadastral 16336, din Craiova, str. I.D. Sîrbu, nr. 7A, în trei corpuri de 
proprietate: 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/6, în suprafaţa de 605mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 1 la prezentul raport) 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/7, în suprafaţa de 105mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 2 la prezentul raport) 

- Terenul cu nr. cadastral 16336/8, în suprafaţa de 9mp, situat în Craiova, str. 
I.D. Sîrbu, nr. 7A (Anexa nr. 3 la prezentul raport). 

2. Modificarea, pe cale de consecinţă, a datelor de identificare a bunului de la pct.3 
din Anexa nr. 2 la HCL nr. 165/28.04.2016, prin splitarea acesteia în alte trei poziţii: 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 605mp şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 105mp şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 9mp şi valoare de inventar 
1.176,83 lei. 

3. Modificarea, pe cale de consecinţă, a prevederilor art. 2b) din HCL 
nr.434/25.07.2013, prin precizarea că terenul ce se dezmembrează este de 719mp (în loc 
de 1033mp), iar dezmembrarea propusă prin HCL nr. 434/25.07.2013 se va actualiza cu 
datele de la dezmembrarea înregistrată la OCPI Dolj cu nr. 106213/11.07.2017, care arată 
că imobilul cu nr. cadastral 16336 din Craiova, str. I.D. Sîrbu, nr. 7A a fost dezmembrat 
în trei corpuri de proprietate: 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 605mp şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 105mp şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

- Teren str. I.D. Sîrbu, nr. 7A cu suprafaţa de 9mp şi valoare de inventar 
1.176,83 lei. 

4. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 522/2007 privind inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 

    
   
  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                       Şef Serviciu,                                                                      
     Ionuţ Cristian Gâlea                                                                 Voicinovschi Madlen Anca                                                    

                                                                      
                                                                                                    Întocmit,  
                                                                                            cons. Stelian Marta 

 
Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Denisa Pîrvu 

 





















































































ANEXA NR.1



ANEXA NR. 2



ANEXA NR. 3 
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