
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
                  PROIECT  

                                                 HOTĂRÂREA NR._________ 
 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2016 
referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a 
imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. 

Având în vedere raportul nr.165879/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2016 
referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a imobilului-
teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B; 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art.138 alin.2 din Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, modificată şi 
completată, art.858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.95/2016 și va avea următorul conținut: 

            „Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului a 
imobilului –teren înscris în Cartea Funciară nr.224499 Craiova, identificat cu nr. 
cadastral 22867, în suprafaţă totală de 144325 mp. din acte şi 7920 mp. din 
măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Decebal, nr.91, jud.Dolj, fost cartier Lăpuș Argeș, în vederea dării în 
administrare către Ministerul Justiţiei”. 

               Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Justiţiei vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIȚIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,     PT. SECRETAR, 
     Mihail GENOIU      Ovidiu MISCHIANU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                      Se aprobă,                                
Nr. 165879/21.11.2017                 Primar 
                                                                                                                                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT, 
 

          Prin Hotărârea nr.95/2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  trecerea din 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în domeniul public al statului a imobilului –teren, în suprafaţă totală de 8500 mp. din 
acte şi 8000 mp. din măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Decebal, nr. 101B şi identificat în anexă, în vederea dării în administrare către 
Ministerul Justiţiei. 
     Predarea -primirea imobilului s-a facut pe bază procesului verbal nr. 51812/12.04.2017 
încheiat între părţi.   
         În baza H.C.L. nr.525/2013 imobilul -teren în suprafaţă de 8500mp figurează în evidenţa 
contabilă ca mijloc fix cu număr de inventar 42002004 şi valoare  la 31.12.2015 de 4.083.672,00 
lei ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului 
local al Municipiului Craiova.  

 Conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare  emis în data de 15.11.2017 
imobilul-teren  este situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr. 91, jud. Dolj, fost cart. Lăpuş 
Argeş, are nr. cadastral 22867şi este înscris în Cartea Funciară nr.224499 cu suprafaţa de 144325 
din acte şi 7920 mp din măsurători.  

 În vederea corelării prevederilor HCL nr.95/2016 cu înscrisurile referitoare la imobilul 
teren descris conform  Extrasului de Carte Funciară nr.224499 este necesară modificarea   HCL 
95/2016. 

  Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 138 din Legea nr. 304/2004,privind organizarea judiciară,  modificată 
şi completată , art. 858-866,art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Noul Cod Civil,  în 
temeiul art.36 alin2 lit c,coroborat cu alin. 5 lit.b,art.124 din Legea nr.215/2001,republicată, 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 Modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2016 după cum urmează „Se aprobă 
trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în domeniul public al statului a imobilului-teren înscris în Cartea Funciară 
nr.224499 Craiova, identificat cu nr. Cadastral 22867, în suprafaţă totală de 144325 mp din acte şi 
7920 mp din măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Decebal, nr. 91, jud.Dolj, fost cart. Lăpuş Argeş, în vederea dării în administrare către 
Ministerul Justiţiei.” 
 
 
    Director executiv,                                   Şef serviciu,             
   Ionuţ Cristian Gâlea                            Madlen Anca  Voicinovschi     
 
                
                                               
      Vizat pentru legalitate,                                                               Întocmit, 
 Cons.jur. Alexandra Bianca Beldea                                       Insp. Daniela Duţu 
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