
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind încetarea Contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  Municipiul 
Craiova și Agenția Națională pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  în 

folosința gratuită, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 
132) 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
05.09.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.152714/2022, raportul nr.152719/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.153803/2022 întocmit de Direcția 
Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
încetarea Contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  Municipiul Craiova și Agenția 
Națională pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  în folosința gratuită, a imobilului 
situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132);   
          În conformitate cu prevederile art.874 alin.3, art.869, art.1321 din Codul Civil, art.350 
alin.1 lit.b şi alin.2 lit.e 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, 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 
şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Agenției Naționale pentru 
Locuințe asupra a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 
132), constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  structuri existente, înscris în 
Cartea Funciară nr. 214726. 

Art.2. Se aprobă încetarea, prin acordul părţilor, a contractului nr.144250/11.09.2018,  
având ca obiect transmiterea  în folosința gratuită,  către Agenția Națională pentru 
Locuințe, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), 
constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  structuri existente, înscris în Cartea 
Funciară nr. 214726. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor art. 2 - 9 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 136/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenția Națională pentru Locuințe vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 

                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr.152714/31.08.2022 
                                                                                                                                                                                                                                         

     Referat de aprobare 
    la  Proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  

Municipiul Craiova și Agenția Națională Pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  imobilului 
situat în Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132) , constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  

structuri existente, în folosința gratuită a Agenției Naționale Pentru Locuințe. 
 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 
4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017, s-a aprobat transmiterea 
imobilui, constituit din construcţii şi teren, situat în Craiova, str. Caracal, nr 132, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea construirii de 
locuințe. Transmiterea imobilului s-a realizat condiţionat de utilizarea acestuia în vederea construirii de 
locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 566/2013, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 667/2013, 
precum și de punerea  la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 unităţi 
locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului, în vederea cumpărării acestor locuinţe 
de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, până la data de 15 ianuarie 2020 
. Iar  potrivit art. 4 din același act normativ , în situația  în care nu se respectă destinaţia imobilului, 
obligaţia şi termenele prevăzute,  imobilul revine de drept în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 În vederea realizării obiectivului privind construirea de locuințe prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.136/2018 a fost aprobată transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea 
includerii în „ Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar” a imobilului în suprafaţă totală de 
67511mp și a structurilor existente, situate în strada Caracal, nr.132, cu nr.cadastral 214726 înscris în 
CF nr.214726 UAT Craiova, şi a fost încheiat contractul nr.144250/11.09.2018.  
 Întrucât imobilul a fost inclus în „ Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar”,  data 
ordinului de începere a lucrărilor de execuţie  a blocurilor a fost condiţionată de contractarea tuturor 
locuinţelor şi de deschiderea finanţărilor. Astfel, Agenţia Naţională Pentru Locuinţe  a estimat că 
termenul de punere în funcţiune a celor 250 locuinţe pentru beneficiarii aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale va fi anul 2023 iar termenul de finalizare pentru restul de 1550 unităţi locative va fi 
anul 2030. În atare situație fiind necesară prelungirea termenelor stabilite prin HG nr 1052/2013, 
modificată prin HG nr. 11/2017.  
 Deși autoritatea publică locală a întreprins în timp util toate demersurile legale pentru 
prelungirea termenului de execuție cât și pentru realizarea obiectivului privind construirea de locuințe,  
Ministerul Apărării Naționale, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.35969/2020, ne comunică faptul că după analizarea proiectului de către Ministerul Finanțelor 
Publice, acesta  a restituit  Ministerului Apărării Naționale, proiectul de hotărâre, neavizat, întrucât 
aspectele privitoare la modificarea termenelor nu mai pot fi puse în discuție, deoarece termenele erau 
expirate, fapt pentru care imobilul urmează să fie trecut în domeniul public al statului, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Drept urmare prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 396/28.07.2022 a 
fost însușit Procesul Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în 
municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 
1052/2013, privind transmiterea unui imobil in domeniul public al statului şi din administrarea 



   

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
modificată prin Hotărârea Guvernului nr.11/2017. 
 Întrucât, intenția autorității publice locale este aceea de a continua lucrările și a finaliza 
investiția  pe amplasamentul situat în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost nr. 132), prin adresa 
nr.128665/19.07.2022 a solicitat Agenției Naționale Pentru Locuințe posibilitățile de continuare și 
finalizare a acestora în raport de programele de construcții locuințe implementate de către agenție , 
precum și etapele necesar a fi parcurse  pentru fiecare tip de investiție. Astfel în funcție de  necesitățile  
și oportunitățile stabilite la nivel local și  de programul de implementare stabilit vor fi necesare 
depunerea de noi documente. 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
încetarea Contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  Municipiul Craiova și Agenția Națională 
Pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  imobilului situat în Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 
132) , constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  structuri existente, în folosința gratuită a 
Agenției Naționale Pentru Locuințe. 
 
 
 
                                                                                     Primar,  
                                                             Lia-Olguța Vasilescu 
 

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



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                  Avizat,  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        Viceprimar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                         Aurelia Filip   
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.152719/31.08.2022   
                                                              
                                                                             

    Raport 
 privind încetarea Contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  Municipiul Craiova și 

Agenția Națională Pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  imobilului situat în Craiova, str. 
Caracal, nr.152 (fost 132) , constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  structuri existente, în 

folosința gratuită a Agenției Naționale Pentru Locuințe. 
 
 
 

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 
municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru 
actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 
11/2017, s-a aprobat transmiterea imobilui, constituit din construcţii şi teren, situat în Craiova, str. 
Caracal, nr 132, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în vederea construirii de locuințe. Transmiterea imobilului s-a realizat condiţionat de 
utilizarea acestuia în vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data 
preluării acestuia, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 566/2013, 
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 667/2013, precum și de punerea  la dispoziţia 
Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate 
pe terenul imobilului, în vederea cumpărării acestor locuinţe de către personalul Ministerului 
Apărării Naţionale, în condiţiile legii, până la data de 15 ianuarie 2020 . Iar  potrivit art. 4 din 
același act normativ , în situația  în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţia şi termenele 
prevăzute,  imobilul revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 În vederea realizării obiectivului privind construirea de locuințe prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.136/2018 a fost aprobată transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea 
includerii în „ Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar” a imobilului în suprafaţă totală 
de 67511mp și a structurilor existente, situate în strada Caracal, nr.132, cu nr.cadastral 214726 
înscris în CF nr.214726 UAT Craiova, şi a fost încheiat contractul nr.144250/11.09.2018.  
 Întrucât imobilul a fost inclus în „ Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar”,  data 
ordinului de începere a lucrărilor de execuţie  a blocurilor a fost condiţionată de contractarea tuturor 
locuinţelor şi de deschiderea finanţărilor. Astfel, Agenţia Naţională Pentru Locuinţe  a estimat că 
termenul de punere în funcţiune a celor 250 locuinţe pentru beneficiarii aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale va fi anul 2023 iar termenul de finalizare pentru restul de 1550 unităţi locative 
va fi anul 2030. În atare situație este necesară prelungirea termenelor stabilite prin HG nr 
1052/2013, modificată prin HG nr. 11/2017.  
 Deși autoritatea publică locală a întreprins în timp util toate demersurile legale pentru 
prelungirea termenului de execuție cât și pentru realizarea obiectivului privind construirea de 
locuințe,  Ministerul Apărării Naționale, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr.35969/2020, ne comunică faptul că după analizarea proiectului de către Ministerul Finanțelor 
Publice, acesta  a restituit  Ministerului Apărării Naționale, proiectul de hotărâre, neavizat, întrucât 



 

aspectele privitoare la modificarea termenelor nu mai pot fi puse în discuție, deoarece termenele 
erau expirate, fapt pentru care imobilul urmează să fie trecut în domeniul public al statului, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Drept urmare prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 396/28.07.2022 a 
fost însușit Procesul Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în 
municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 
1052/2013, privind transmiterea unui imobil in domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.11/2017. 
 Menționăm faptul că,  intenția autorității publice locale este aceea de a continua lucrările și a 
finaliza investiția  pe amplasamentul situat în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost nr. 132), 
în acest sens  solicitând prin adresa nr.128665/19.07.2022  posibilitățile de continuare și finalizare a 
acestora în raport de programele de construcții locuințe implementate de către Agenția Națională 
Pentru Locuințe, precum și etapele necesar a fi parcurse de instituțiile noastre, pentru fiecare tip de 
investiție. 
 Ulterior, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.133035/26.07.2022 
Agenția Națională Pentru Locuințe ne-a comunicat programele naționale de construcții locuințe 
derulate de către aceasta, totodată, solicitând acordul  autorității publice locale cu privire la 
încetarea contractului nr. 144250/11.09.2018, conform prevederilor art.9 alin 2 din contract, 
întrucât nu a fost posibilă demararea lucrărilor de construcții-montaj la primul imobil, blocul L2, și 
nu a putut fi prelungit termenul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013 privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările ulterioare. De asemenea, în ceea ce privește  posibilitățile de continuare și finalizare  a 
investițiilor  realizate pe amplasamentul din str. Caracal nr. 152 (fost 12), în raport de programele de 
construcții locuințe implementate de către Agenția Națională Pentru Locuințe, consideră că, în 
funcție de necesitățile și oportunitățile stabilite la nivel local, dar și al Ministerului Apărării 
Naționale și cu respectarea prevederilor legale  în vigoare, structurile existente se pot prelua, în 
condițiile legii, în cadrul programelor de construcții. Astfel, în funcție de programul de 
implementare este necesară depunerea de noi documente. 
 Potrivit prevederilor art. 1321 din Noul Cod Civil „Contractul încetează, în condiţiile legii, 
prin executare, acordul de voinţă al părţilor, denunţare unilaterală, expirarea termenului, 
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, imposibilitate fortuită de executare, precum şi 
din orice alte cauze prevăzute de lege.” 
 Conform prevederilor  art. 9 alin 2 din contractul nr. 144250/11.09.2018, contractul poate 
înceta  prin acordul scris al părților. 
 Având în vedere  că nu a fost posibilă demararea lucrărilor de construcții-montaj la primul 
imobil,respectiv blocul L2 și nu a putut fi prelungit termenul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 
1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, cu modificările ulterioare, iar pentru continuarea lucrărilor și finalizarea investiției  
pe amplasamentul situat în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost nr. 132), se vor depune noi 
documente în funcție de programul de implementare , este necesară adoptarea unei hotărâri de 
consiliu local privind încetarea contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  Municipiul 
Craiova și Agenția Națională Pentru Locuințe.  



 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. b coroborat cu alin 6 
lit. b   raportat la prevederile art. 350 alin 1 lit b și alin 2 lit. e din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  art.874 alin 3 coroborat cu  art.869, art 1321 din  Codul Civil,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1- revocarea dreptului de folosință gratuită al  Agenției Naționale Pentru Locuințe asupra  
imobilului situat în Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132) , constituit din teren în suprafață de 
67511 mp și  structuri existente, înscris în Cartea Funciară nr. 214726 
 2- încetarea prin acordul părților a contractului nr. 144250/11.09.2018,  încheiat între  
Municipiul Craiova și Agenția Națională Pentru Locuințe, având ca obiect transmiterea  imobilului 
situat în Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132) , constituit din teren în suprafață de 67511 mp și  
structuri existente, înscris în Cartea Funciară nr. 214726, în folosința gratuită a Agenției Naționale 
Pentru Locuințe  
 3- pe cale de consecință încetarea efectelor art. 2-9 ale Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 136/2018. 
      

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:  
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