
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

                                  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de 

proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-construcţie, situat în 
Craiova, str. Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului de 

propietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007  
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.03.2021; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.40384/2021, raportul nr.43143/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.45473/2021 prin care se propune 
rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de proprietate al 
municipiului Craiova, asupra imobilului-construcţie, situat în Craiova, str. Unirii, nr.31, 
(fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza contractului de 
vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007; 
          În conformitate cu prevederile  art.907, art.908, art.911 și 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.108, art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului 

de proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-construcţie, situat în 
str.Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului de propietate în 
baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să întocmească procedurile de 
rectificare a Cărții Funciare nr.206593-C1-U3. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                         
Direcţia Patrimoniu                                                                                
Serviciul Patrimoniu                                                                          

Nr.40384/03.03.2021 

 

                                                          Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre  privind rectificarea Carții Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii 

dreptului de proprietate al Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în Craiova, str. 
Unirii, nr. 31, fost nr. 55, fost nr.75 şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza Contractului de 

vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007 . 
 

     Prin adresa nr. 35046/2019 Călimară Marinică, proprietar al imobilului situat în Craiova, 
Str.Unirii, nr.31, fost  nr .55, fost nr. 75, având în vedere referatul emis de OCPI Dolj pentru dosarul 
nr.229141/2018, solicită o declaraţie autentică de rectificare a Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3 
Craiova, în sensul  radierii dreptului de proprietate al Municipiului Craiova şi intabularea dreptului de 
proprietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/2007. 
 Conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007, încheiat între Consiliul 
Judeţean Dolj, Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, în calitate de vânzător şi Călimară Mărinică 
şi Călimară Florica, în calitate de cumpărători, aceştia cumpără locuinţa situată în Craiova, str. Unirii, 
nr 55, compusă din 2 camere de locuit cu o suprafaţă utilă de 42,99 mp, precum şi o cotă indiviză din 
suprafaţa de folosinţă comună a  imobilului. Odată cu locuinţa se vinde şi pivniţa în suprafaţă de 21.78 
mp. Terenul aferent în suprafaţă de 27.94 mp, se atribuie în folosinţă cumpărătorului, pe durata 
existenţei construcţiei. 
  Întrucât în Cartea Funciară nr. 206593-C1-U3 a fost înscris  dreptul de proprietate al 
Municipiului Craiova asupra imobilului-clădire, în baza Hotărâriilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 456/2010 și nr. 522/2007,  dar în hotărârea  nr. 522/2007 poz.354 anexa 2A  imobilul- 
clădire cu denumirea ”Locuință str. Unirii, nr.55” nu are identificată suprafața și numărul de camere,  
iar potrivit  Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007, imobilul înscris în  Cartea Funciară 
nr. 206593-C1-U3 a fost vândut anterior actualizării inventarului, este necesară rectificarea Carții 
Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii înscrierii referitoare la dreptul de proprietate  al 
Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în Craiova, str. Unirii, nr. 31, fost nr. 55, 
fost nr.75. 
 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, este necesară și 
oportună inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind rectificarea Carții Funciare nr.206593-C1-U3, în 
sensul radierii dreptului de proprietate al Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în 
Craiova, str. Unirii, nr. 31, fost nr. 55, fost nr.75 şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza 
Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007. 
 
 

 

                                                                               Primar,  
                                                                    Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          
        Director Executiv,                                                                                         Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                                                 Lucian Cosmin Mitucă 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.43143/08.03.2021                              
 
 
                                                                                                                                                     

      RAPORT, 
  privind rectificarea Carții Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de proprietate al 

Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în Craiova, str. Unirii, nr. 31, fost nr. 55, 
fost nr.75 şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 

962/09.11.2007 . 
 
  Imobilul situat în  Craiova, Str.Unirii, nr.31, fost  nr .55, fost nr. 75, aparține domeniului 
privat al Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
522/2007, Anexa 2A, poziţiile 354, 483, 782.   
 Imobilul mai sus menţionat a fost  înscris în  Cartea Funciară nr.206593 şi a fost 
dezmembrat  într-un număr de 6 unităţi individuale şi anume: 
 -206593-C1-U1- Calea Unirii, nr. 31, et. Subsol, ap.6, fost nr.55, fost nr. 75. 
 - 206593-C1-U2-  Calea Unirii, nr. 31, et. 1, ap.4, fost nr.55, fost nr. 75 
 -206593-C1-U3 - Calea Unirii, nr. 31, et. 1 şi subsol, ap.5, fost nr.55, fost nr. 75 
 -206593-C1-U4 - Calea Unirii, nr. 31, et. parter, ap.1, fost nr.55, fost nr. 75 
 -206593-C1-U5 - Calea Unirii, nr. 31, et. parter, ap.2, fost nr.55, fost nr. 75 
 -206593-C1-U6 -  Calea Unirii, nr. 31, et. parter, ap.3, fost nr.55, fost nr. 75 
 Parte din acest imobil a fost vândută în baza Legii 112/1995, astfel, în prezent, în inventarul 
domeniului privat al Municipilui Craiova, figurează următoarele bunuri: 

 Teren str. Unirii, nr. 75, cu suprafaţa de 154 mp şi nr. de inventar 41000265 conform HCL 
nr.456/2010. 

 Spaţiu str. Unirii, nr. 55, cu suprafaţa de 67.90 mp şi nr. de inventar 11000326, conform 
HCL nr.97/2011. 

 Locuinţă str. Unirii, nr. 31(fost 55), cu suprafaţa de 27.63 mp şi nr. de inventar 11000697, 
conform HCL  nr.339/2017 

 Prin adresa nr. 35046/2019 Călimară Marinică, proprietar al imobilului situat în  Craiova, 
Str.Unirii, nr.31, fost  nr .55, fost nr. 75, având în vedere referatul emis de OCPI Dolj pentru dosarul 
nr.229141/2018, solicită o declaraţie autentică de rectificare a Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3 
Craiova în sensul  radierii dreptului de proprietate al Municipiului Craiova şi intabularea dreptului 
de proprietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/2007. 
 Conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007, încheiat între Consiliul 
Judeţean Dolj, Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, în calitate de vânzător şi Călimară 
Mărinică şi Călimară Florica, în calitate de cumpărători, aceştia cumpără locuinţa situată în Craiova, 
str. Unirii, nr 55, compusă din 2 camere de locuit cu o suprafaţă utilă de 42,99 mp, precum şi o cotă 
indiviză din suprafaţa de folosinţă comună a  imobilului. Odată cu locuinţa se vinde şi pivniţa în 
suprafaţă de 21.78 mp, iar terenul aferent, în suprafaţă de 27.94 mp, se atribuie în folosinţă 
cumpărătorului, pe durata existenţei construcţiei. 
  În Cartea Funciară nr. 206593-C1-U3 a fost înscris  dreptul de proprietate al Municipiului 
Craiova asupra imobilului-clădire, în baza Hotărâriilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 456/2010 și nr. 522/2007,  dar în hotărârea  nr. 522/2007 poz.354 anexa 2A  imobilul- clădire cu 
denumirea ”Locuință str. Unirii, nr.55” nu are identificată suprafața și numărul de camere. Ulterior, 
prin Hotărârea nr. 226/2010 a fost modificat inventarul prin defalcarea locuințelor pe apartamente, 



 

număr de camere și suprafețe aferente construcției, secțiunea A , din anexa 1 si 2 la HCL nr. 
522/2007, ca urmare a inventarierii bunurilor aflate în administrarea Consiliului Local și 
RAADPFL, de către subcomisia nr. 9 numită în baza Dispoziției nr. 27853/02.11.2009, astfel în 
anexa nr. 1 a HCL nr. 226/2010, la poz.340 apare identificat bunul ”Locuință str. Unirii, nr. 55-
suprafață 123.03 mp, 4 cam”, iar potrivit  Contractului de vânzare-cumpărare nr. 962/09.11.2007, 
imobilul înscris în  Cartea Funciară nr. 206593-C1-U3 a fost vândut anterior acestei actualizări. 
 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, red  
 De asemenea, conform art.33 alin.1din Legea 7/1996 înscrierile şi radierile efectuate în 
cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi 
irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii 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, art.914 din 
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. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit Referatului de aprobare 40384/03.03.2021 și 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1- Rectificarea  Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de proprietate 
al Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în Craiova, str. Unirii, nr. 31, fost nr. 
55, fost nr.75 şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 
962/09.11.2007. 
 2- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor de 
rectificare a Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3.  
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 



 

 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 45473/10.03.2021 

 

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 - Referat de aprobare nr. 40384/03.03.2021 și Raportul nr. 43143/08.03.2021 al Directiei 
Patrimoniu; 
 -  In conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911, art.914 din 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. 
700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Referatului de aprobare 
40384/03.03.2021 și 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, 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  
 
 1- Rectificarea  Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de proprietate al 
Municipiului Craiova, asupra imobilului- construcţie, situat în Craiova, str. Unirii, nr. 31, fost nr. 55, 
fost nr.75 şi  înscrierea  dreptului de propietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 
962/09.11.2007. 
 2- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor de 
rectificare a Cărţii Funciare nr. 206593-C1-U3.  

 
 
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
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