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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind preluarea unor imobile - terenuri din administrarea Consiliului Județean Dolj, 

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2022; 

           Având în vedere referatul de aprobare nr.62607/2022, raportul nr.62614/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.62745/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune preluarea unor imobile - 
terenuri din administrarea Consiliului Județean Dolj, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 

   În conformitate cu art.868 din Codul Civil;      
          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.b şi c,  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 solicită Consiliului Județean Dolj transmiterea, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a terenului în suprafață de 4400 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.15, ce face parte din terenul în suprafață 
măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea Funciară nr.213739, proprietate publică a 
judeţului Dolj, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea amenajării unei piațete. 

   Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra 
terenului în suprafață de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr.223721, situat în str. 
Romul, nr.1A, între bl. A1 și alee acces, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

   Art.3. Predarea - primirea imobilelor - terenuri  prevăzute la art.1 şi 2, se face pe bază de   
protocol încheiat între părţi. 

   Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare 
primire. 

   Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.342/2014 referitoare la darea în administrare către 
Consiliul Judeţean Dolj, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, 
situat în str. Romul, între bl.A1 şi alee acces. 
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               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj 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.62607/28.03.2022 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre  privind preluarea unor imobile-terenuri din administrarea Consiliului Județean 

Dolj în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

  Autoritatea publică locală intenționează să amenajeze în Municipiul Craiova  o piațetă, unde 
meșterii populari din diverse colțuri ale țării să  își poată expune creațiile. 
 Promovarea culturii traditionale, punerea în valoare și susținerea acesteia este o prioritate 
pentru autoritățile administrație publice locale , iar prin înființarea unui spațiu organizat, dedicat  
meșterilor populari , se pune în evidență bogăția etnofolclorică a zonei, și nu numai- un atu în 
promovarea turismului- creând astfel un „muzeu viu” cu grad mare de adresabilitate către toate 
categoriile de public. 
 Astfel, în vederea amenajării acestei piațete,  a fost identificat terenul  în suprafață de 4400 mp, 
situat în Calea Unirii, nr.15 , ce face parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în 
Cartea Funciară nr. 213739, ce se află în proprietatea Județului Dolj  și terenul în suprafață de 420 mp, 
proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în str. Romul, nr. 1A, zona blocului A1. 
 În acest sens este necesară solicitarea către Consiliul Județean Dolj de a transmite în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova terenul în suprafață de 4400 mp., situat în 
Calea Unirii, nr.15 , ce face parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea 
Funciară nr. 213739 și de asemenea, preluarea din administrarea  Consiliului Județean Dolj a terenului 
în suprafață de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 223721, ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului 
Local nr. 342/2014. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108,  art 129 alin 2 lit. a  și  lit.d 
coroborate cu alin 6 lit. a  și alin 7 lit d din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre  
privind preluarea unor imobile-terenuri din administrarea Consiliului Județean Dolj în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 
 
 

 
                                                                      Primar, 

                                                    Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                            

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



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.62614/28.03.2022   
                                                       
                                                                                                                                  

      RAPORT 
 privind preluarea unor imobile- terenuri din  administrarea Consiliului Județean Dolj în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

 
  Autoritatea publică locală intenționează să amenajeze în Municipiul Craiova  o piațetă, unde 
meșterii populari din diverse colțuri ale țării să  își poată expune creațiile. 
 Promovarea culturii traditionale, punerea în valoare și susținerea acesteia este o prioritate 
pentru autoritățile administrație publice locale , iar prin înființarea unui spațiu organizat, dedicat 
numai meșterilor populari , se pune în evidență bogăția etnofolclorică a zonei, și nu numai- un atu 
în promovarea turismului- creând astfel un „muzeu viu” cu grad mare de adresabilitate către toate 
categoriile de public. 
 Prin înființarea acestei piațete se dă șansa participării unui număr cât mai mare de meșteri, în 
încercarea de a realiza o panoramă  a meșteșugurilor tradiționale din județ și numai, făcându-se 
astfel o diferentă între mesteșugari și comercianți. 
 Totodată, se urmărește a fi reprezentate cât mai multe dintre meșteșugurile tradiționale fără a  
excude elementele de noutate, arta populară fiind un domeniu viu, care evoluează. 
 Astfel, în vederea amenajării acestei piațete,  a fost identificat terenul  în suprafață de 4400 
mp, situat în Calea Unirii, nr.15 , ce face parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris 
în Cartea Funciară nr. 213739, ce se află în proprietatea Județului Dolj, identificat în anexa nr. 1 la 
prezentul raport  și terenul în suprafață de 420 mp, proprietatea publică a municipiului Craiova, 
situat în str. Romul, nr. 1A, zona blocului A1, identificat în anexa nr. 2 la prezentul raport. 
 În acest sens este necesară solicitarea către Consiliul Județean Dolj de a transmite în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova terenul în suprafață de 4400 mp., situat în 
Calea Unirii, nr.15 , ce face parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea 
Funciară nr. 213739 și de asemenea, preluarea din administrarea  Consiliului Județean Dolj a 
terenului în suprafață de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 223721, ce a făcut obiectul Hotărârii 
Consiliului Local nr. 342/2014. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului 
cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date 
în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.868 din Codul Civil, art.108, art 
129 alin 2 lit. a  și  lit.d coroborate cu alin 6 lit. a  și alin 7 lit d din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 1-solicitarea către Consiliul Județean Dolj de a transmite în administrea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova terenul în suprafață de 4400 mp, situat în Craiova, str. Calea Unirii, nr.15, ce 
face parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 213739, 
identificat în anexa nr. 1 la prezentul raport, în vederea amenajării unei piațete. 
 2-încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra terenului în 



 

suprafață de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 223721, situat în str. Romul, nr.1A, între bl. A1 
și alee acces, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, identificat în anexa nr.2 la 
prezentul raport.  
 3-Preluarea imobilelor- terenuri  prevăzute la pct. 1 și 2  la prezentul raport, se face pe bază 
de protocol de  predare primire încheiat între părți. 
 4-Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare primire 
a  imobilelor- terenuri  prevăzute la pct. 1 și 2  la prezentul raport. 
 5-Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.342/2014. 
 
 
 

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 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.62745/28.03.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.62607/2022 și Raportul nr.62614/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 -  Având în vedere  prevederile art.108, art 129 alin 2 lit. a  și  lit.d coroborate cu alin 6 lit. a  și 
alin 7 lit d din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.868 cod civil  

 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-Solicitarea către Consiliul Județean Dolj de a transmite în administrea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova terenul în suprafață de 4400 mp, situat în Craiova, str. Calea Unirii, nr.15, ce face 
parte din terenul în suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 213739, identificat în 
anexa nr. 1 la prezentul raport, în vederea amenajării unei piațete. 
 2-Încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra terenului în suprafață 
de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 223721, situat în str. Romul, nr.1A, între bl. A1 și alee acces, 
ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, identificat în anexa nr.2 la prezentul raport.  
 3-Preluarea imobilelor- terenuri  prevăzute la pct. 1 și 2  la prezentul raport, se face pe bază de 
protocol de  predare primire încheiat între părți. 
 4-Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare primire a  
imobilelor- terenuri  prevăzute la pct. 1 și 2  la prezentul raport. 
 5-Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.342/2014. 
 

 
 
        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              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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