
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA PROIECT 

                          
HOTĂRÂREA  NR._____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2022 
referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.159410/2022, raportul nr.159417/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.159734/2022 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2022 referitoare la cumpărarea 
(achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25;    
 În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.285/2022 prin îndreptarea erorii materiale din art.1, care va avea următorul 
conţinut: 

             „Se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren în suprafață de 2825 mp, situat în municipiul Craiova, Tarla 27, Parcela 25, 
parte a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 218022 UAT Craiova, identificat 
conform planului de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă, 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre."  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  
  

                                

  

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
                     



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                                                                  
Nr. 159410/12.09.2022 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din art. 1 al Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 285/26.05.2022 privind cumpărarea 
(achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în Craiova, 

Tarlaua 27, Parcela 25 

 
 
 
 

   

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 285/26.05.2022 , la art .1 
se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren în 
suprafață de 2825 mp., situat în municipiul Craiova, Tarla 27, Parcela 25, parte a terenului 
înscris în Cartea Funciară nr. 219549, identificat conform planului de amplasament şi 
delimitare şi a planului de încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 

Având în vedere că, în mod eronat, la redactarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 285/26.05.2022, la art.1, s-a redactat: Cartea Funciară nr. 219549, 
în loc de Cartea Funciară nr. 218022 UAT Craiova, este necesară şi oportună inițierea unui 
proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale apărute la art. 1 din HCL nr. 285/2022 

 
 
 
                                                                     Primar, 

                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 
 
 
                                                                                                            

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

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                  Avizat,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     Viceprimar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                          Aurelia FILIP 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 159417/12.09.2022 
                                                                                                                               

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 285/26.05.2022 privind cumpărarea 

(achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului - teren situat în Craiova, 
Tarlaua 27, Parcela 25 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 285/26.05.2022, la art .1 se 
aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 
2825 mp., situat în municipiul Craiova, Tarla 27, Parcela 25, parte a terenului înscris în Cartea 
Funciară nr. 219549, identificat conform planului de amplasament şi delimitare şi a planului de 
încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 Facem precizarea că, în mod eronat, la redactarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 285/26.05.2022, la art.1, s-a redactat: Cartea Funciară nr. 219549, în loc de Cartea 
Funciară nr. 218022 UAT Craiova.  
 Urmare a celor prezentate mai sus, 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, este necesară si oportună îndreptarea erorii materiale apărute la art. 1 din HCL nr. 
285/2022, astfel: ,, Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren în suprafață de 2825 mp, situat în municipiul Craiova, Tarla 27, Parcela 25, 
parte a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 218022 UAT Craiova, identificat conform 
planului de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă, prevăzute în anexele 
nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre." 
 
                 Director executiv,                                                              Şef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ 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. Bogdan-Marinel APOSTOL 
                                                                                  Îmi asum responsabilitatea privind  
                                                                                  realitatea și legalitatea  în  solidar  
                                                                                  cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                  Data:  
                                                                                 Semnătura: 
 
























	1 proiect
	2 referat de aprobare
	3 raport
	4 raport avizare
	5 materiale

