
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul 

nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform 
Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel 

Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.100547/2020, raportul nr.100583/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.101574/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa 
Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei 
Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului 
Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova;  
            În conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi art.914 din Codul Civil, 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi 
completările ulterioare;     
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1. Se ia act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul 

nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform 
Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel 
Craiova, prin care se constată că Parohia Sf. Ioan Hera a dobândit, pe calea 
prescripţiei administrative de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului 
intravilan, în suprafaţă de 1194 mp, situat în municipiul Craiova, str. Crişului nr.9A. 

Art.2. Se aprobă rectificarea  înscrierilor din Cartea Funciară nr.21886 privind  terenul 
situat în municipiul Craiova, str. Crişului nr.9 A, în sensul diminuării suprafeţei de la 
6.387 mp.,  la  5.162 mp.  

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor 
de rectificare a Cărţii Funciare nr.211886. 

   



   
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sf.Ioan Hera vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                 PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
            Mihail GENOIU               Nicoleta MIULESCU 

                                

  

 



   

 
 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                    Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu                                                         Primar 

Serviciul Patrimoniu                                                  Mihail Genoiu 

Nr. 100547/14.07.2020 

 

 

 

 

                                                        Referat de aprobare 

 
la Proiectul de Hotărâre  privind punerea în aplicare  a  Sentinţei Civile nr.3098/28.02.2012  

a Judecătoriei Craiova rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 
 a Tribunalului Dolj şi a Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova 

 
 
    Prin Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 a Judecătoriei Craiova rămasă definitivă şi 
irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a Tribunalului Dolj şi a Deciziei nr.9214/2013 a 
Curţii de Apel Craiova , se admite acţiunea formulată de reclamanta Parohia Sf. Ioan 
Hera în contraditoriu cu pârâtul Municipiul Craiova prin Primar şi se constată că 
Parohia Sf. Ioan Hera a dobândit pe calea prescripţiei administrative de lungă durată, 
dreptul de proprietate asupra terenului  intravilan în suprafaţă de 1.194 mp, situat în 
Craiova, str. Crişului nr.9A, având următoarele vecinătăţi : N-Coman Grigore şi ICM 2, 
S- ICM2, E – ICM2, V – str. Crişului . 
     Terenul în suprafaţă de 1.194 mp face parte din terenul de 6.360 mp,  cu nr. cadastral 
211886, înregistrat în inventarul domeniului public cu nr. inventar 42002778 şi valoarea 
de 6.584.387,32 lei şi aparţine domeniului public al municipiului Craiova potrivit HCL 
nr.69/23.02.2017, anexa nr.1, poz.2 şi  înscris în Cartea Funciară sub nr.211886.  
      Întrucât, în Cartea Funciară nr.211886 (nr. CF vechi 34266, nr. cadastral vechi 
16747) este înscris dreptul de proprietate al Municipiului Craiova, pentru întreaga 
suprafață respectiv, suprafața de 8.574 mp din acte și 6.387 mp din măsurători, iar prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.69/2017,  în anexa 1, poz.2 a fost modificată suprafaţa 
prin diminuare cu suprafaţa de de 27 mp, adică la 6.360 mp, este necesară şi oportună 
rectificarea Cărţii Funciare nr.21886 pentru terenul proprietatea municipiului Craiova, 
situat în str. Crişului nr.9A, în sensul diminuării  cu 1.198 mp şi cu 27mp – din HCL 
69/2017,  a suprafeţei de la 6.387 mp   la  suprafaţa  5.162 mp . 
     Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi 
art.914 din Codul Civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Directorului General al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară cu modificările şi completările ulterioare , în temeiul art.129 alin.2, lit c) , 
alin.8 lit a) , alin.14 și art. 139, alin.1 și alin.2 din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului  



   

 
 
Craiova propiectul de hotărâre  privind punerea în aplicare  a  Sentinţei Civile 
nr.3098/28.02.2012 a Judecătoriei Craiova rămasă definitivă şi irevocabilă în vederea 
rectificarii Cărţii Funciare nr.21886 pentru terenul proprietatea municipiului Craiova, 
situat în str. Crişului nr.9A, în sensul diminuării suprafeţei de la 6.387 mp  la  suprafaţa 
5.162 mp . 
 
 

 
 

Director executiv, 
Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 100583/14.07.2020  
                                                               Se aprobă, 
                                                  

                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                   Mihail Genoiu 
 

 

                                                          

RAPORT, 
la Proiectul de Hotărâre  privind punerea în aplicare  a  Sentinţei Civile nr.3098/28.02.2012  

a Judecătoriei Craiova rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 
 a Tribunalului Dolj şi a Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova 

 
 
       Prin referatul de aprobare nr. 100547/2020 Primarul Municipiului Craiova a iniţiat 
Proiectul de Hotărâre privind punerea în aplicare a  Sentinţei Civile nr.3098/28.02.2012 
a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a 
Tribunalului Dolj şi a Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova, în vederea 
dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 96595/07.07.2020, 
Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei comunică faptul că, prin Sentinţa civilă nr. 
3098/2012 a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 se admite, 
în parte, acţiunea precizată, formulată de reclamanta Parohia Sf. Ioan Hera în 
contraditoriu cu pârâtul Municipiul Craiova prin Primar şi se constată că Parohia Sf. 
Ioan Hera a dobândit pe calea prescripţiei administrative de lungă durată, dreptul de 
proprietate asupra următoarelor imobile :  
  - teren intravilan în suprafaţă de 1194 mp, situat în Craiova, str. Crişului nr.9A având 
următoarele vecinătăţi : N-Coman Grigore şi ICM 2, S- ICM2, E – ICM2, V – str. 
Crişului  
      Terenul în suprafaţă de 1.194 mp face parte din terenul de 6.360 mp,  cu nr. 
cadastral 211886, înregistrat în inventarul domeniului public cu nr. inventar 42002778 
şi valoarea de 6.584.387,32 lei şi aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
potrivit HCL nr.69/23.02.2017, anexa nr.1, poz.2 fiind înscris în Cartea Funciară sub 
nr.211886.  
       În Cartea Funciară nr.211886 (nr. CF vechi 34266, nr. cadastral vechi 16747) este 
înscris dreptul de proprietate al Consilului Local al Municipiului Craiova, pentru 
întreaga suprafață respectiv, suprafața de 8.574 mp din acte și 6.387 mp din măsurători, 
iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.69/2017, în anexa 1, poz.2 a fost modificată 
suprafaţa prin diminuare cu suprafaţa de de 27 mp (suprafaţă identificată în  
documentaţia cadastrală întocmită de către SC TopoProiect pentru terenul proprietate 
privată din  str. Ulmului nr. 28, ce se suprapunea virtual cu documentaţia cadastrală 
avizată pentru Grupul  Şcolar I.C.M. 2 Sediul 1) , fiind, prin urmare ,diminuată cu 27 
mp la suprafaţa de 6.360 mp. 



   

       
 
 
      Ca urmare, pentru rectificarea Cărţii funciare nr.211889, se va diminua suprafaţa de 
teren de 6.387 mp  cu 1.194 mp şi cu 27 mp, ajungându-se  la 5.162 mp. 
      Conform Extrasului de Carte Funciară nr.297656/23.06.2017, imobilul teren situat 
în Craiova, Str. Crişului nr.9 , jud Dolj, cu nr cadastral vechi 16747, în suprafaţă 
măsurată de 6.387 mp,  a fost înscris în Cartea Funciară nr.211886 având ca titular al 
dreptului de proprietate Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
       Potrivit art. 96 alin 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ " Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, 
cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu." De asemenea,  potrivit art. 87 alin 
5 din acelaşi act normativ: "Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, 
după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau 
privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei 
locale."  
      Potrivit art. 907 din Codul Civil"(1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu 
corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.(2) Prin 
rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte 
efectuate în cartea funciară(3) Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o 
recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie 
dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond 
poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune 
întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic." 
      De asemenea, în conformitate cu prevederile  art.33 alin.1din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
"înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza 
hotărârii instanței judecătoreşti definitive și irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza 
unei declarații date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza 
unei documentații cadastrale".     
       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi 
art.914 din Codul Civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Directorului General al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară cu modificările şi completările ulterioare , în temeiul art.129 alin.2, lit c) , 
alin.8 lit a) , alin.14 și art. 139, alin.1 și alin.2 din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

 
      1.Să ia act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul 
nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform 
Deciziei nr.329/2013  Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel 
Craiova. 
     2. Rectificarea  înscrierilor din Cartea Funciară nr.21886 privind  terenul situat 
Craiova, str. Crişului nr.9A, în sensul diminuării suprafeţei de la 6.387 mp  la  suprafaţa 
5.162 mp.  



   

     
 
   3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor 
de rectificare a Cărţii Funciare nr. 211886. 
 
    
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ȘEF SERVICIU, 
Cristian Ionuţ Gâlea                                                               Lucian Mitucă 

 
 

 
 

ÎNTOCMIT, 
    Insp.Florentina Gavrilescu 
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