
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea schimbului de imobile între Municipiul Craiova şi Mitropolia  
Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova 

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

28.07.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.125153/2022, raportul nr.129413/2022 

al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.129330/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
schimbului de imobile între Municipiul Craiova şi Mitropolia  Olteniei - Arhiepiscopia  
Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.554, art.858-870, art.1763-1764 din Codul 
Civil, Legea  notarilor publici  şi  a  activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, Legii 
educaţiei  naţionale nr.1/2011,  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, art.361 alin.2 şi art.108 lit. e  din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a şi b, art.139 
alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a imobilului compus din  teren şi construcţie, situat în strada Fraţii 
Buzeşti nr.23, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă schimbul de imobile între municipiul Craiova şi Mitropolia  Olteniei - 
Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, ce are ca  
obiect: 

a) imobilul compus din teren, în suprafaţă de 1.017 mp  şi construcție “Casa de 
Cultură a Sindicatelor”, situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești, nr. 23, 
proprietatea municipiului Craiova,  identificat în planul de amplasament si 
delimitare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre,   şi  

b) imobilul compus din teren, în suprafaţă de 1150 mp. şi  construcţie Corp B, 
situate în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A (fostă str. Mihai 
Viteazul nr. 2), proprietatea  Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - 
Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, Cartea Funciară nr 215612, 
identificat în planul de amplasament si delimitare, anexa nr.3 la prezenta 
hotărâre. 



Art.3.  Evaluarea imobilelor care fac obiectul schimbului prevăzut la art. 2, se va face   prin 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării consiliului local. 

Art.4.  Se împuterniceşte  Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea 
încheierii şi semnării contractului de schimb şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Cheltuielie ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară, prevăzute de lege, vor fi suportate de către Mitropolia 
Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999, 
nr.379/2009 şi nr.203/2016. 

Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Olteniei - 
Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova 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. 125153/12.07.2022 

 
 
 

Referat  de aprobare la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Craiova  în 
domeniul privat al municipiului Craiova  a imobilului teren şi construcţie, situat în Craiova, str. 

Fraţii Buzeşti , nr.23 şi aprobarea schimbului de imobile (teren şi construcţie), situate în Craiova, 
str. Fraţii Buzeşti nr.23 proprietatea Municipiul Craiova  şi  Imobilul teren şi  construcţie Corp B, 

situate în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A (fostă str. Mihai Viteazul nr. 2)  
proprietatea  Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei 

 
 
 
 

Terenul aferent construcţiei  Casa de Cultură a Sindicatelor, situată în str. Fraţii Buzeşti  nr.23, în 
suprafața de 1017 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform HCL 379/2009,  anexa 
nr.3, poziţia 1, având numărul de inventar 42000601 și valoarea  2.817.770,73 lei.  

De asemenea, clădirea cu denumirea  ,,Casa de Cultură a Sindicatelor’’ aparţine  domeniului public al 
Municipiului Craiova conform  HCL 203/2016,  anexa nr.1, poziţia 11, având numărul de inventar 12013325 și 
valoarea  3.929.737,87 lei. 

În imobilul-construcţie Corp B, situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A se 
desfăşoară procesul educaţional pentru ciclul primar şi gimnazial din cadrul Colegiului Naţional „Elena 
Cuza” , acesta fiind proprietatea Parohiei Ortodoxă Română „Sfântul  Ilie” – Craiova conform Deciziei nr. 
1481/10.10.2007 emisă de Comisia Specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România. 
             Prin adresa nr. 2556/2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 94889/2021, 
Colegiul Naţional Elena Cuza solicită sprijinul în redobândirea imobilului „Corp B” şi a terenului aferent 
din str. Mihai Viteazul, nr. 12A, Craiova, ce au fost retocedate Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul  Ilie” – 
Craiova şi Mitropoliei Oltenia prin  Decizia Comisiei  Speciale de retrocedare nr. 1481/2007 şi aflat în 
multe litigii în instanţele judecătoreşti . 
 Conform aceleiaşi adrese, până în prezent s-a plătit o chirie în cuantum de 317.000 lei  în anul 2017, 
pentru perioada 2009-2017, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti. 

Potrivit Art. 20 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 alin (1) Autorităţile administraţiei publice 
locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care 
acestea îşi exercită autoritatea iar conform alin (2) Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei 
publice locale a obligaţiilor ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar se 
sancţionează conform legii.   

Astfel, pentru a putea asigura buna desfăşurare procesului educaţional al Colegiului Naţional Elena 
Cuza Craiova, autoritatea publică locală a solicitat Mitropoliei Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei, prin adresa nr. 
94889/2022,  acordul cu privire la cedarea către Municipiul Craiova a imobilului-construcție Corp B situat în: 
Mun. Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 12A, jud. Dolj și a terenului aferent acestuia, în schimbul imobilului-
construcție Casa de Cultură a Sindicatelor situat în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj, 
proprietatea municipiului Craiova.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 122691/2022, a Mitropoliei Oltenia – 
Arhiepiscopia Craiova isi exprimă acordul de principiu  pentru  efectuarea unui schimb reciproc  de imobile 
între: 
            - autoritatea publică locală (Municipiul Craiova), proprietara  imobilului-construcție Casa de Cultură a 
Sindicatelor și a imobilului-teren, situate în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj,   

 - Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, proprietari ai  imobilului - construcţie Corp B, situat în 
Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A  şi a terenului aferent acestuia 
 



   

Având în vedere cele menţionate este necesar şi oportun promovarea unui proiect de hotărâre 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a imobilului teren şi 
construcţie Casa de Cultură a Sindicatelor situate în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj şi  
aprobarea unui schimb de imobile, ce are ca  obiect imobilul  teren în suprafaţă de1017mp  şi construcție 
Casa de Cultură a Sindicatelor,  situate în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj proprietatea 
municipiului Craiova şi Imobilului construcţie Corp B, situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 
12A  şi a terenului aferent în suprafaţă de 1150mp, proprietatea Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei  respectiv Parohia Ortodoxă „Sf. Ilie” – Craiova , judeţul Dolj. 
 

 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                           Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                       Cosmin-Lucian Mitucă  
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 129413/19.07.2022 

 
 

Raport, 
  privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Craiova  în domeniul 

privat al municipiului Craiova  a imobilului teren şi construcţie, situat în Craiova, str. 

Fraţii Buzeşti , nr.23 şi aprobarea schimbului de imobile (teren şi construcţie), situate în 

Craiova, str. Fraţii Buzeşti nr.23 proprietatea Municipiul Craiova  şi  Imobilul teren şi  

construcţie Corp B, situate în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A (fostă str. 

Mihai Viteazul nr. 2)  proprietatea  Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei 
 
 

  Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova se 
propune promovarea unui proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova a imobilului teren şi construcţie ,,Casa de Cultură a Sindicatelor’’ situate în: Mun. 
Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj şi  aprobarea unui schimb, ce are ca  obiect imobilul  teren în 
suprafaţă de 1017mp  şi construcție Casa de Cultură a Sindicatelor,  situate în: Mun. Craiova, Str. Frații 
Buzești, nr. 23, jud. Dolj proprietatea municipiului Craiova şi imobilul construcţie Corp B, situat în 
Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A  şi terenul aferent, în suprafaţă de 1150 mp, proprietatea 
Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei  respectiv Parohia Ortodoxă „Sf. Ilie” – Craiova , judeţul 
Dolj. 

Terenul aferent construcţiei  Casa de Cultură a Sindicatelor, situată în str. Fraţii Buzeşti  nr.23, în 
suprafața de 1017 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform HCL 379/2009,  anexa 
nr.3, poziţia 1, având numărul de inventar 42000601 și valoarea  2.817.770,73 lei.  

De asemenea, clădirea cu denumirea  ,,Casa de Cultură a Sindicatelor’’ aparţine  domeniului public al 
Municipiului Craiova conform  HCL 203/2016,  anexa nr.1, poziţia 11, având numărul de inventar 12013325 și 
valoarea  3.929.737,87 lei. 

În imobilul-construcţie Corp B, situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A se 
desfăşoară procesul educaţional pentru ciclul primar şi gimnazial din cadrul Colegiului Naţional „Elena 
Cuza” , acesta fiind proprietatea Parohiei Ortodoxă Română „Sfântul  Ilie” – Craiova conform Deciziei 
nr. 1481/10.10.2007 emisă de Comisia Specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România. 

Conform art. 1 din Decizia nr. 1481/10.10.2007 – „ Se retrocedează imobilul compus din 
construcţii împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 1150 mp situat în Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 
2, judeţul Dolj având următoarele vecinătăţi : 

- N – Liceul „Elena Cuza”; 
- S -  str. Mihai Viteazul; 
- E -  parc; 
- V  - sediul editurii „ Scrisul Românesc”; 

Parohia Ortodoxă „Sfantul Ilie” – Craiova a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului 
mai sus menţionat  în Cartea Funciară nr. 215612 Craiova.  

Conform extrasului de carte funciară, imobilul  teren  intravilan situat în str. Mihai Viteazul nr. 12, 
fost nr.2, are categoria de folosinţă : curţi construcţii, cu  o suprafaţă măsurată de 1142 mp, iar din acte o 
suprafaţă de 1150 mp, construcţia având două niveluri şi o suprafaţă construită la sol de 756 mp, cu nr. 
cadastral 215612 – C1.  

Prin adresa nr. 363/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 25223/2021, 
Colegiul Naţional Elena Cuza,  prin Consiliul de Administraţie , propune incheierea unui contract de 
închiriere cu Parohia Ortodoxă Română „Sfântul  Ilie” – Craiova, pentru imobilul situat în Craiova str. 
Mihai Viteazul nr. 12A şi terenul aferent (retrocedat pe baza Deciziei Comisiei  Speciale de retrocedare 
nr. 1481/2007), imobil absolut necesar desfăşurării  cursurilor şcolare din ciclul primar şi gimnazial ale  
Colegiului Naţional „Elena Cuza” Craiova (700 elevi). 

În acţiunea de chemare în judecată, formulată de Parohia Ortodoxă Română „Sfântul  Ilie” – 
Craiova- acţiune în revendicare imobiliară- se solicită „Obligarea pârâtului Colegiul Naţional Elena Cuza   



   

sa lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul       (teren şi construcţii) în 
suprafaţă de 1150 mp., situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A  (fostă str. Mihai 
Viteazul, nr. 2) , judeţul Dolj , precum şi la plata lipsei folosintei imobilului pe ultimii trei ani, anteriori 
introducerii acţiunii, în cuantum de 300.000 lei , sub rezerva dreptului de a mării sau micşora acest 
cuantum, în funcţie de rezultatul expertizei de specialitate .  

Prin adresa nr. 2556/2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 94889/2021, 
Colegiul Naţional Elena Cuza solicită sprijinul în redobândirea imobilului „Corp B” şi a terenului aferent 
din str. Mihai Viteazul, nr. 12A, Craiova, ce au fost retocedate Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul  Ilie” 
– Craiova şi Mitropoliei Oltenia prin  Decizia Comisiei  Speciale de retrocedare nr. 1481/2007 şi aflat în 
multe litigii în instanţele judecătoreşti . 
 Conform aceleiaşi adrese, până în prezent s-a plătit o chirie în cuantum de 317.000 lei  în anul 2017, 
pentru perioada 2009-2017, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti. 

Potrivit Art. 20 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 alin (1) Autorităţile administraţiei publice 
locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care 
acestea îşi exercită autoritatea iar conform alin (2) Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei 
publice locale a obligaţiilor ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar se 
sancţionează conform legii.   

Astfel, pentru a putea asigura buna desfăşurare procesului educaţional al Colegiului Naţional Elena 
Cuza Craiova, autoritatea publică locală a solicitat Mitropoliei Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei, prin adresa nr. 
94889/2022,  acordul cu privire la cedarea către Municipiul Craiova a imobilului-construcție Corp B situat în: 
Mun. Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 12A, jud. Dolj și a terenului aferent acestuia, în schimbul imobilului-
construcție Casa de Cultură a Sindicatelor situat în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj, 
proprietatea municipiului Craiova.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 122691/2022, a Mitropoliei Oltenia – 
Arhiepiscopia Craiova isi exprimă acordul de principiu  pentru  efectuarea unui schimb reciproc  de imobile 
între: 
             - autoritatea publică locală (Municipiul Craiova), proprietara  imobilului-construcție Casa de Cultură a 
Sindicatelor și a imobilului-teren, situate în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj,  având  
următoarele date de identificare : 
              Imobilul- construcție Casa de Cultură a Sindicatelor situat în: Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, 
jud. Dolj, proprietatea municipiului Craiova, identificat prin: 

-  suprafaţa construită Sc = 671,6mp; 
-  regim de înălţime P+1E; 
-  Suprafaţa desfăşurată Sd = 1343,20mp; 
-  Suprafaţă utilă Su = 852,81mp; 
 Terenul in suprafață de 1017 mp, aferent Casei de Cultură a Sindicatelor situat în: Mun. Craiova, Str. 

Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj, proprietatea municipiului Craiova ,are următoarele vecinătăţi: 
- N – teren proprietate privata; 
- S -  str. C.D. Fortunescu şi proprietate privată; 
- E -  str. C.D. Fortunescu şi proprietate privată; 
- V  - str. Fraţii Buzeşti; 
- Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, proprietari ai  imobilului - construcţie Corp B, situat în 

Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A  şi a terenului aferent acestuia. 
    

Urmare a celor prezentate şi ţinând cont că în imobilul situat în Craiova str Fraţii Buzeşti nr.23, nu se 
desfăşoară activităţi de uz şi interes public, este necesară trecerea din domeniul public al municipiului Craiova 
în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în str Fraţii Buzeşti nr.23, în vederea efectuării 
schimbului de imobile . 
 Menţionăm că,  necesitarea schimbării de regim juridic al  imobilul  situat în  mun. Craiova, Str. Frații 
Buzești, nr. 23, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, se justrifică şi prin aceea că în imobil nu 
se desfăşoară activităţi ce deservesc uzul şi interesul public,  compartimentarea lui  interioară nu este pretabilă 
funcţionării şi derulării activităţilor specifice unor  instituţii publice şi având în vedere menţinerea aceluiaşi 
regim juridic al respectivului imobil dar şi ţinând seama de  atributele dreptului de proprietate publică, acest 
fapt  ar  constitui un impediment în a-l utiliza şi în alte scopuri decât acela de bun de utilitate publică.  
 

 



   

Conform prevederilor art.108, lit,e), din O.U.G.nr.57/03.07.2019, Consiliile locale hotărăsc ca bunurile 
ce aparţin domeniului public sau privat , local, să fie valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.  
 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile din Titlul I , art. 554 , Titlul VI ,art. 858 – 870 , 
art. 1763 – 1764 din  Noul Cod Civil, Legea  notarilor publici  şi  a activităţii notariale nr. 36/1995 republicata, 
art.361, alin.(2), art.108 lit e  din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii educaţiei  
naţionale nr.1/2011,  Legii nr 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi în temeiul art.129, 
alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. 6 lit. b), propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
            1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul privat al Municipiului Craiova, a 
imobilului compus din  teren şi construcţie , situat în strada Fraţii Buzeşti nr.23, identificat conform anexei 
nr.1 la prezentul raport. 
            2. Schimbul de imobile între Municipiul Craiova şi Mitropolia  Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - 
Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, ce are ca  obiect: 
           - imobilul compus din teren în suprafaţă de 1.017 mp  şi construcție Casa de Cultură a Sindicatelor, 
situat în Mun. Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 23, jud. Dolj proprietatea municipiului Craiova  identificat în 
anexa nr. 2 - plan de amplasament si delimitare 
          şi  
           - imobilul compus din teren în suprafaţă de 1150 mp şi  construcţie Corp B, situate în Municipiul 
Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A (fostă str. Mihai Viteazul nr. 2)  proprietatea  Mitropoliei Olteniei - 
Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, judeţul Dolj , Cartea Funciară nr 215612 
identificat în anexa nr. 3 -  plan de amplasament si delimitare la prezentul raport. 

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

 4. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului 
public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea încheierii şi semnării contractului de 
schimb şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
            5.Cheltuielie ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară, 
prevăzute de lege, vor fi suportate de către Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă 
„Sfântul Ilie” – Craiova. 
            6. Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2007, nr.147/1999 , nr. 379/2009 şi nr. 203/2016. 
            7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea 
corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008. 

 
                 Director executiv,                                                               Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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



 

                                  ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR. 

 

 

LISTA  

CU ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI CARE TRECE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT  

DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

 

NR. 

CRT 

ADRESA IMOBIL NR.INVENTAR DATE IDENTIFICARE VALOARE 

INVENTAR 

OBDERVATII 

1 TEREN STR FRATII BIZESTI 

NR.23 

42000601 SUPRAFATA – 1017MP 2.817.770,73 DOMENIU PUBLIC 

HCL NR. 

379/2009,A3,POZ.1 

2 CASA DE CULTURA A 

SINDICATELOR STR FRATII 

BUZESTI NR.23 

12013325 SUPRAFATA CONSTRUITA Sc = 671,6MP 

REGIM DE INALTIME Ri = P+1E 

SUPRAFATA DESFASURATA Sd =1343,20MP 

SUPRAFATA UTILA Su =852,81MP 

3.929.737,87 DOMENIU PUBLIC 

HCL NR. 

203/2016,A1,POZ.11 

 



ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR.�



ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR.
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