
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT                                                                              
                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul 
Craiova, str.Anul 1848, nr.4C, respectiv str.Anul 1848, nr.4A 

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

25.10.2018; 
      Având în vedere expunerea de motive nr.160163/2018, rapoartele nr.163632/2018 

al Direcţiei Patrimoniu şi nr.167467/2018 al Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea schimbului ce are ca obiect 
terenurile situate în municipiul Craiova, str.Anul 1848, nr.4C, respectiv str.Anul 1848, 
nr.4A;    

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, art. 555, art. 557 alin. (2)  și art.1763 din Codul Civil; 

       În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.121 
alin.2 şi alin.4, art.61 alin.2 şi art.115, alin., lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 

  HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 14.66 mp., 

proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Anul 1848, nr.4C, 
identificat între punctele cadastrale nr.45-46-5-6-45 din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi terenul intravilan, în suprafaţă de 22 mp., din 
str.Anul 1848, nr.4A, proprietatea numiţilor Gavrilă Radu George și Gavrilă 
Elena, având nr. cadastral 21441, intabulat în cartea funciară nr.53504. 

Art.2.  Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se face prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de Gavrilă Radu George 
şi  Gavrilă Elena.  

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de schimb 
al terenurilor, să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public pentru 
încheierea contractului autentic de schimb şi să efectueze procedurile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Gavrilă Radu George şi 
Gavrilă Elena vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 160163 / 05 . 10 . 2018 

 
Expunere de motive 

 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 56026/2018, a lui Gavrilă Radu 
George şi Gavrilă Elena, domiciliaţi în Craiova, str. Anul 1848, nr. 14, au solicitat efectuarea unui schimb 
de terenuri între: 

- autoritatea publică locală (Municipiul Craiova), proprietară a terenului în suprafaţă de 14,66mp 
situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4C – domeniul privat al Municipiului Craiova şi 

- Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, proprietari ai terenului în suprafaţă de 22mp, situat în 
Craiova, str. Anul 1848, nr. 4A , având nr. cadastral 21441, intabulat în CF nr. 53504. 

Terenul în suprafaţă de 14,66mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, este un 
teren care nu mai are destinaţie de platforma gospodărească, care a existat pe acest teren, platformă 
gospodărească ce a fost desfinţată ca urmare a sentinţei civile nr. 4983/02.04.2012 a Judecătoriei Craiova 
în dosarul nr. 16778/215/2011, a deciziei nr. 35/30.01.2013 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 
16778/215/2011 şi a deciziei nr. 5300/20.05.2013 a Curţii de Apel Craiova în dosarul nr. 
16778/215/2011, soluţie rămasă irevocabilă. 

Terenul în suprafaţă de 14,66mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, este 
înconjurat pe trei laterale de terenul în suprafaţă de 91,60 mp, cu nr. cadastral 21442, intabulat în CF 
nr.53504, proprietatea a unor persoane private, astfel încât nu mai este posibilă mărirea terenului în 
suprafaţă de 14,66mp. Ca urmare a dimensiunilor reduse ale acestui teren şi imposibilitatea măririi sale,  
autoritatea publică nu poate să atribuie o folosinţă adecvată pentru terenul în suprafaţă de 14,66mp. 

Terenul în suprafaţă de 22 mp, proprietatea lui Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, este un 
teren ce va putea fi utilizat de autoritatea publică locală, pentru că acest teren este necesar realizării 
accesului utilajelor Companiei de Apă Oltenia la gurile de canalizare aferente celor şase scări ale blocului 
A din str. Anul 1848. De altfel accesul acestor utilaje pe terenul în suprafaţă de 22mp, a fost permis şi în 
anii anteriori (de câte ori a fost necesar) de câtre Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, tocmai pentru a 
se realiza decolmatarea reţelei de canalizare a celor şase scări din blocul A din str. Anul 1848. 

 Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena precizează că în cazul aprobării acestui schimb de terenuri, 
nu vor solicita sultă pentru diferenţa de valoare dintre cele două terenuri şi că vor prelua terenul în 
suprafaţă de 14,66mp, fără a mai solicita ca autoritatea publică locală să dezafecteze utilităţile ce au fost 
necesare platformei gospodăreşti (racord la canalizare şi un eventual racord la reţeau de apă, care sunt 
blindate în acest moment). 

Având în vedere cele menţionate este necesar şi oportun promovarea unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea unui schimb de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 14,66mp, 
situat în Craiova, str. Anul 1848, nr.4C, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova şi terenul 
intravilan în suprafaţă de 22mp, situat în Craiova, str. Anul 1848 4A, având nr. cadastral 21441, intabulat 
în CF nr. 53504, proprietatea lui Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena.  
 
  
                    Primar,                                                                 
Director executiv,  

           Mihail Genoiu                                                          

Cristian Ionuţ Gâlea 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 163632 / 10.10.2018 
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                            Mihail Genoiu 
                                                                             
                                                                    
 
 
 

RAPORT 
 

 
În urma întocmirii expunerii de motive înregistrată cu nr. 160163/05.10.2018, Primarul 

Municipiului Craiova a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea: 
- Schimbului de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 14.66mp, 

situat în Craiova, Anul 1848, nr. 4C, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, identificat între punctele cadastrale nr. 45-46-5-6-45 din Anexa la prezentul 
raport şi terenul intravilan în suprafaţă de 22mp, proprietatea lui Gavrilă Radu George 
şi Gavrilă Elena, situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4A, având nr. cadastral  21441, 
intabulat în cartea funciară nr. 53504 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 56026/2018, Gavrilă 
Radu-George şi Gavrilă Elena, au solicitat efectuarea unui schimb de terenuri, între: 

- autoritatea publică locală (Municipiul Craiova), proprietară a terenului în suprafaţă 
de 14,66mp, situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4C, teren care aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, identificat la poz. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
115/26.03.2015.  

- Gavrilă Radu-George şi Gavrilă Elena, proprietari ai terenului în suprafaţă de 22mp, 
situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4A, intabulat în carte funciară numărul 53504, 
cu nr. cadastral 21441, conform contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 
4269/29.06.2007 la BNP Tudor Marinela-Daniela. 

Terenul în suprafaţă de 14,66mp, proprietatea Municipiului Craiova, este identificat ca 
fiind între punctele cadastrale nr. 45-46-5-6-45 din planul de amplasament şi delimitare 
realizat de SC Topo Mileniul SRL pentru numerele cadastrale 21441 şi 21442.  

Pe terenul în suprafaţă de 14,66mp a fost amplasată o platformă gospodărească, care a 
fost desfinţată ca urmare a sentinţei civile nr. 4983/02.04.2012 a Judecătoriei Craiova în 
dosarul nr. 16778/215/2011, deciziei nr. 35/30.01.2013 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 
16778/215/2011 şi a deciziei nr. 5300/20.05.2013 a Curţii de Apel Craiova în dosarul nr. 
16778/215/2011, soluţie rămasă irevocabilă. 

În urma acestei sentinţe acest teren a fost eliberat de platforma gospodărească, dar pe 
teren au mai rămas un racord de canalizare şi un racord la apă, ce au deservit platforma 
gospodărească, conform normativelor sanitare în vigoare. Ca urmare a desfinţării platformei 
gospodăreşti racordurile au fost blindate, fiind scoase din uz, dar cele două conducte sunt în 
acest teren. 

Familia Gavrilă a dat o declaraţie la notarul public că este de acord să preia acest teren 
împreună cu utilităţile existente, în cazul aprobării schimbului de terenuri.  



 
 
Din planul de amplasament şi delimitare realizat de SC Topo Mileniul SRL se constată 

că terenul în suprafaţă de 14.66mp, situat în str Anul 1848, nr. 4C, are dimensiunile 
4,14mx3,54m. Se mai constată că  acest teren nu poate să fie extins deoarece el este înconjurat 
de terenul în suprafaţă de 91,60mp,  din str. Anul 1848, nr. 4B, intabulat în cartea funciară nr. 
53505, cu nr. cadastral 21442, proprietatea unor persoane particulare (conform Contract de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 4269/29.06.2007 la BNP Tudor Marinela-Daniela). 

Datorită acestor dimensiuni mici şi faptului că terenul din jurul acestuia nu este în 
proprietatea Municipiului Craiova, autoritatea publică locală deţine terenul în suprafaţă de 
14,66mp căruia nu îi poate atribui o destinaţie utilă intereselor publice. 

Terenul în suprafaţă de 22 mp, proprietatea lui Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, 
este un teren ce va putea fi utilizat de autoritatea publică locală, pentru că acest teren este 
necesar realizării accesului utilajelor Companiei de Apă Oltenia la gurile de canalizare aferente 
celor şase scări ale blocului A din str. Anul 1848. De altfel accesul acestor utilaje pe terenul în 
suprafaţă de 22mp, a fost permis şi în anii anteriori (de câte ori a fost necesar) de câtre Gavrilă 
Radu George şi Gavrilă Elena, tocmai pentru a se realiza decolmatarea reţelei de canalizare a 
celor şase scări din blocul A din str. Anul 1848. 

Oportunitatea aprobării acestui schimb este dată de interesul exclusiv al autorităţii 
publice locale în calitate de proprietar al reţelelor de utilitate publică(canalizare) şi de 
necesitatea accesului operatorului la aceste utilităţi în vederea exploatării şi utilizării acestei 
reţele de canalizare aferente în zona blocului A din str. Anul 1848.  

Având în vedere cele arătate mai sus se poate constata că acest schimb de terenuri este 
de natură a rezolva liber şi neîngrădit accesul utilajelor Companiei de Apă Oltenia pe un teren, 
pentru decolmatarea reţelei de canalizare aferentă celor şase scări din blocul amintit mai sus. 

Având în vedere că cele două terenuri sunt situate în aceeaşi zonă, că terenul propus la 
schimb de familia Gavrilă are o suprafaţă mai mare decât terenul proprietatea Municipiului 
Craiova, apreciem că în urma evaluării celor două terenuri, ar rezulta o sultă, în favoarea 
Familiei Gavrilă. Dar prin declaraţia notarială autentificată cu nr. 181/10.03.2017 la BIN 
Tărbujaru Maria-Monica, familia Gavrilă renunţă la acestă sultă.  

Pentru situaţia în care Consiliul Local al Municipiului Craiova aprobă schimbul de 
terenuri, familia Gavrilă a dat următoarele declaraţii la notarul public: 

- Acordul de preluare al terenului Municipiului Craiova cu utilităţile existente pe 
teren, declaraţie autentificată cu nr. 365/16.04.2018 la BIN Tărbujaru Maria-
Monica; 

- Declaraţia autentificată cu nr. 181/10.03.2017 la BIN Tărbujaru Maria-Monica, în 
care familia Gavrilă declară că nu va solicita sultă pentru diferenţa de valoare între 
cele două terenuri.  

Concluzionăm prin a arăta că această propunere a familiei Gavrilă de realizare a 
schimbului de terenuri este de natură a rezolva o necesitate de acces spre cele şase guri de 
canalizare situate în partea de nord  a blocului A, astfel fiind asigurat, liber şi neîngădit, 
accesul utilajelor Companiei de Apă Oltenia în vederea efectuării manevrelor de decolmatare a 
canalizării celor şase scări ale blocului A, str. Anul 1848, pe aleea ce se va realiza între blocul 
A şi proprietatea privată de la adresa str. Nanterre nr. 26(Pădureanu I.). 

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr 7/1996 a cadastului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, art. 555, art. 557 alin. (2) şi art. 1763 din Noul Codul Civil 
şi în temeiul art.10, art. 36 alin 2, lit c coroborat cu alin. 5, lit. b, art. 62 alin. 1, art. 121, alin. 2, 
4  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



1. Aprobarea schimbului de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 
14.66mp, situat în Craiova, Anul 1848, nr. 4C, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, identificat între punctele cadastrale nr. 45-46-5-6-45 din Anexa la prezentul raport şi 
terenul intravilan în suprafaţă de 22mp, proprietatea lui Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, 
situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4A, având nr. cadastral  21441, intabulat în cartea funciară 
nr. 53504, identificat din Anexa la prezentul raport. 

2. Evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului prevăzut la punctul 1 se va face 
prin raport de evaluare, ce va fi supus aprobării consiliului local; 

3. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual de 
schimb a terenurilor precizate la pct. 1 din prezentul raport, să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public privind încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor 
prevăzute la pct. 1 din prezentul raport şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

4. Cheltuielile ocazionate cu realizarera autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de Gavrilă Radu George şi  Gavrilă 
Elena.  
 
 
                DIRECTOR EXECUTIV,                                                       Întocmit, 
                   Ionuţ Cristian Gâlea                                                    cons. Stelian Marta 
                                                    





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  167467 /16.10.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 160163/05.10.2018  

- Raportul Directiei Patrimoniu nr. 163632/10.10.2018 

- Legea nr 7/1996 a cadastului şi publicităţii imobiliare, republicată,  

- Conform 1763 din Codul Civil 

- Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

1.Aprobarea schimbului de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 

14.66mp, situat în Craiova, Anul 1848, nr. 4C, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 

Craiova, identificat între punctele cadastrale nr. 45-46-5-6-45 din Anexa la prezentul raport şi 
terenul intravilan în suprafaţă de 22mp, proprietatea lui Gavrilă Radu George şi Gavrilă Elena, 

situat în Craiova, str. Anul 1848, nr. 4A, având nr. cadastral  21441, intabulat în cartea funciară 

nr. 53504, identificat din Anexa la raport. 

2.Evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului prevăzut la punctul 1 se va face prin 

raport de evaluare, ce va fi supus aprobării Consiliului Local; 

3.Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual de 

schimb a terenurilor precizate la pct. 1 din raport, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 

notarului public privind încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor prevăzute la 

pct. 1 din raport şi a efectuării procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

4.Cheltuielile ocazionate cu realizarera autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de Gavrilă Radu George şi Gavrilă 

Elena.  

 

 

           Director Executiv,           Întocmit, 
          Ovidiu Mischianu                           c.j. Pîrvu Mariana-Denisa 
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