
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
      HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe 
care sunt amplasate trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un 

panou informare date monitorizare a calităţii aerului 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.93823/2022, raportul nr.93939/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.94554/2022 prin care se 
propune modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate trei 
staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un panou informare date 
monitorizare a calităţii aerului;  

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător, art.874 din Codul Civil şi art.297 alin.1 lit.d şi art.349 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
          În temeiul art.129 alin.2 lit.c,  coroborat cu 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 modificarile şi completările ulterioare; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.87/2016, prin completare cu litera d), care va avea următorul 
conţinut: 

            “d) teren în suprafaţă de 25 mp., situat în municipiul Craiova, str. Lămâitei, nr.4, 
în incinta Şcolii Generale “Sfântul Gheorghe” Craiova, pe durata de folosinţă 
rămasă din perioada transmiterii dreptului  de folosinţă  gratuită,  identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire a terenului prevăzut la art.1. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului 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. 93823/18.05.2022 

 
 
 
 
 
 

Referat de aprobare la 
proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL 87/2016, în sensul atribuirii în folosință 

gratuită a unei suprafețe de teren necesar relocării stației de fond urban DJ-2 în scopul 
evaluării calității aerului din Municipiul Craiova 

 
 
 
 
 

 Prin   adresele nr. 1961/2022 şi 4952/2022 înregistrate la Primaria Municipiului Craiova cu 
numerele 42511/2022 şi 93805/2022 Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj ca urmare adresei Primăriei 
Municipiului Craiova prin care aceasta a solicitat relocarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului Dj 
2 amplasată în incinta Primăriei Craiova datorită realizării lucrărilor de reamenajare a incintei situate 
în str A.I.Cuza nr. 7.  
 Datorită faptului că staţia de monitorizare a calităţii aerului Dj 2 este de fond urban aceasta este 
extrem de importantă pentru reţeaua locală de monitorizare, în scopul evaluării calităţii aerului la 
nivelul aglomerării Craiova. În scopul mutării acestei staţii au fost evaluate împreună cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj -C.E.C.A., mai multe locaţii din oraş care să respecte criteriile prevăzute în 
legislaţie pentru acest tip de staţie. Locaţia cea mai potrivită pentru amplasarea acestei staţii este situată 
în  incinta Şcolii generale Sfântul Gheorghe din Craiova str. Lămîiţei nr. 4.  

Suprafaţa de teren de 25mp necesară pentru amplasarea staţiei aparţine domeniului public şi  în 
temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, se propune elaborarea  de către Direcția 
Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu a unui proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL 87/2016, 
în sensul atribuirii în folosință gratuită a unei suprafețe de teren necesare relocării stației de fond urban 
DJ-2 în scopul evaluării calității aerului din Municipiul Craiova 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
                                                                                      PRIMAR, 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
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Nr.  93939/18.05.2022                                                  

  
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea art. 1 la HCL 87/2016, în sensul atribuirii în folosință gratuită a 

unei suprafețe de teren necesare relocării stației de fond urban DJ-2 în scopul evaluării 
calității aerului din Municipiul Craiova 

 
 
 
 
          Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, se propune 
elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, a unui  Proiect de Hotărâre privind 
modificarea art. 1  la HCL 87/2016, în sensul atribuirii în folosință gratuită a unei suprafețe de 
teren necesare relocării stației de fond urban DJ-2 în scopul evaluării calității aerului din 
Municipiul Craiova, în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al 
municipiului Craiova. 

Prin   adresele nr. 1961/2022 şi 4952/2022 înregistrate la Primaria Municipiului Craiova 
cu numerele 42511/2022 şi 93805/2022 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj ca urmare 
solicitării Primăriei Municipiului Craiova, privind relocarea staţiei de monitorizare a calităţii 
aerului Dj 2 amplasată în incinta Primăriei Craiova, datorită realizării lucrărilor de reamenajare a 
incintei situate în str A.I.Cuza nr. 7.  

Staţia de monitorizare a calităţii aerului Dj 2 a fost amplasată pe terenul în suprafaţă de 
20mp atribuit în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 87/2016, art.1, lit.b, „Zona „Incintă Primăria Craiova” str. A.I.Cuza,” pe o 
perioadă de 30ani. 

Prin Hotărâea Consiliului Local nr. 157/28.03.2022 a fost încetat dreptul de folosinţă 
gratuită asupra terenului în suprafaţă de 20mp situate în municipiul Craiova, zona “Incintă 
Primăria Municipiului Craiova” str. A.I.Cuza,nr. 7 ” atribuit Agenţiei  pentru Protecţia Mediului 
Dolj. 
 Datorită faptului că staţia de monitorizare a calităţii aerului Dj 2 este de fond urban 
aceasta este extrem de importantă pentru reţeaua locală de monitorizare, şi evaluare a calităţii 
aerului la nivelul aglomerării Craiova. În scopul mutării acestei staţii au fost evaluate de catre 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj -C.E.C.A., mai multe locaţii din oraş care să respecte 
criteriile prevăzute în legislaţie pentru acest tip de staţie. 

 Locaţia cea mai potrivită pentru amplasarea acestei staţii este situată în incinta Şcolii 
Generale Sfântul Gheorghe din Craiova, str. Lămâiţei nr. 4, având o suprafaţă de teren de 25mp, 
pe care Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj solicită acordarea în folosinţă gratuită, conform 
Legii nr. 104/2011, pe o durată de 30 ani.  

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului şi panoul de date fac parte din Sistemul 
Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, fiind dotate cu echipamente de 
prelucrare, stocare şi transmitere satelitară permanentă a datelor în vederea informării în timp 
real a calităţii aerului şi au fost achiziţionate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în cadrul Programului Phare 2002/000-



586.04.12.03: „Îmbunătăţirea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului”, fiind în 
administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj. 

În acest fel Primarul Municipiului Craiova a îndeplinit prevederile art. 22, lit. k, din 
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător “la solicitarea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, iau toate măsurile necesare pentru amplasarea punctelor fixe 
de măsurare şi a punctelor de măsurare indicative, astfel încât poziţionarea şi distribuirea lor să 
corespundă cerinţelor şi criteriilor de amplasare prevăzute în prezenta lege”.   

Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului menţionat mai sus, este reglementată la art. 874 
– (1) din Codul Civil al României “Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se 
acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.”  

Potrivit art. 129, alin. 6, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completăriele ulterioare consiliul local hotărăşte “darea în administrare, 
concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a 
comunei, oraşului sau municipiului după caz precum şi a serviciilor publice de interes local în 
condiţiile legii” 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 22, lit. k, din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, cu art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 129, alin. 2, lit.c, 
şi art. 129, alin. 4, lit g OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem: 
            1)  Modificarea Art. 1, din HCL nr. 87/25.02.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită, 
pe o perioadă de 30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri  situate în 
municipiul Craiova prin completare cu punctul d care va avea următorul conţinut : 
           - teren în suprafaţă de 25mp situat în Craiova, str. Lămâitei, nr.4, în incinta Şcolii 
Generale Sfântul Gheorghe din Craiova, atribuit pe durata de folosinţă rămasă din perioada 
transmiterii dreptului  de folosinţă  gratuită,  identificat în ANEXA care face parte integrantă la 
prezentul raport  
 2) Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului menţionat la pct. 1 
 
 
 
 
 
 
             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: 
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ANEXA LA RAPORT NR.93939/18.05.2022
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