
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
                                                                             

                                              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul 

Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12, de către municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia 

Craiovei  
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26.09.2019; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.151509/2019, raportul nr.153889/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.157108/2019 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea folosinței 
gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12, de 
către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și predarea către 
Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei;   

      În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă încetarea folosinţei gratuite de către Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 1087 mp., situat în 
str. Nicolaescu Plopşor, nr.12, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2.Predarea-primirea, către Mitropolia Craiova- Arhiepiscopia Craiovei, a terenului 
identificat la art.1, se face în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea prezentei 
hotărâri. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la 
contractul de folosinţă gratuită a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.194/2014. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei  
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 



            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 151509/04.09.2019 
                                                                                                                 Se aprobă,        
                                                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                     Mihail Genoiu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 

privind încetarea folosintei gratuite a municipiului Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului asupra terenului situat str. Nicolaescu Plopsor nr. 12 

 
 
 
 
 
 

 Prin HCL nr.194/2014 a fost aprobată preluarea în folosinţă gratuită, de către 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei-
Arhiepiscopia Craiovei, a terenului în suprafaţă de 1087 m.p., situat în str. Nicolaescu 
Plopşor nr.12, în vederea realizării obiectivului „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al 
Municipiului Craiova si a fost incheiat contractul de folosintă gratuită înregistrat la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 85819/12.06.2014. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132797/29.07.2019 
Mitropolia Olteniei a solicit încetarea contractului mai sus menţionat  în conformitate cu 
prevederile art 4 pct (3). 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, potrivit  art. 129 alin 2 lit b şi lit e, ale 
alin. 7 lit j şi lit d, şi art. 196 alin(1) lit a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
este necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui 
proiect de hotărâre privind încetarea folosintei gratuite a municipiului Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului asupra terenului situat str. Nicolaescu Plopsor nr. 12. 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                             Director executiv,                                                                  
                                                                           Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.153889/09.09.2019 
 

           SE APROBĂ,                                                                              
                          PRIMAR,                                                                                                        
                             Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 
 
    
                                                             RAPORT  
 
 
 
 Proiectul privind îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric al 
Municipiului Craiovei, a vizat construirea unei zone centrale administrative revitalizate, 
care să decongestioneze centrul istoric de afluxul ridicat de persoane şi vehicule spre 
sediile autorităţilor şi a altor instituţii publice şi private din zonă.  De asemenea, prin proiect 
s-a asigurat iluminatul zonei, mobilierul urban, tratarea străzilor, scuarurilor si piaţetelor, s-
au asigurat elemente de publicitate urbana si informaţii, grupuri sanitare publice, precum şi 
reabilitarea si rezolvarea utilităţilor (apa, canalizare, electricitate, gaze, telecomunicaţii) si 
modul de integrare al acestora in ansamblul arhitectural al zonei. 
 Zona a fost delimitată  astfel: Nord: Str. A.I.Cuza (până la limita acesteia), 
Sud:Str.M.Kogălniceanu şi str. Eugeniu Carada(până la limita acestora)Est:Str. Arieş(până 
la zona pasajului subteran) Vest:Str. Nicolaescu Plopşor (inclusiv zona acesteia). 
  Deoarece În perimetrul zonei şi anume pe str. Nicolaescu Plopşor se găseste. 
Biserica,,Sf. Ilie care este proprietatea Arhiepiscopiei Craiova – Mitropolia Olteniei.              
în vederea realizării lucrărilor privind îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric 
Direcţia Patrimoniu s-a adresat Arhiepiscopiei Craiova – Mitropolia Olteniei cu solicitarea 
ca acest teren să ne fie transmis în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 15 ani, iar 
Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiova a aprobat acest lucru. 
   Astfel, prin HCL nr.194/2014 a fost aprobată Preluarea în folosinţă gratuită, de 
către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia 
Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei, a terenului în suprafaţă de 1087 m.p., situat în str. 
Nicolaescu Plopşor nr.12, în vederea realizării obiectivului „Amenajare si revitalizare 
Centrul istoric al Municipiului Craiova. 
 Pentru punerea in aplicare a acestei hotărâri a fost incheiat contractul de folosintă 
gratuită înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 85819/12.06.2014 şi la 
Arhiepiscopia Craiova cu nr.1143/12.0.6.2014. al carui obiect este cedarea cu titlu gratuit a 
dreptului de folosinţă asupra terenului de 1087mp situat în str. Nicolaescu Plopsor iar 
predarea- primirea a fost facută prin semnarea procesului verbal nr. 94295/2014. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132797/29.07.2019 
Mitropolia Olteniei a solicit încetarea contractului mai sus menţionat. În conformitate cu 
prevederile art 4 pct (3) comodantul are dreptul să revoce folosinţa gratuită dacă interesul 
public o impune. Motivarea interesului public al solicitării este explicată prin dorinţa 
Parohiei Sf. Ilie   de a depune un proiect cu finanţare nerambursabilă. De asemenea, în 
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conformitate cu cele menţionate la art. 13(1) ale contractului nr. 85819/12.06.2014 efectele 
comodatului se pot stinge cu acordul de voinţă al părtilor. 
 Prin adresa nr.150815/2019 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  specifică 
faptul că pe terenul menţionat anterior şi care a facut obiectul contractului de folosinţă 
gratuită nu au fost executate lucrări în cadrul proiectului de revitalizare a centrului istoric.. 
 
 Având în vedere  cele prezentate mai sus, în conformitate cu                                 
referatul de aprobare nr. 151509/2019 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre,  potrivit  
art. 129 alin 2 lit b şi lit e, ale alin. 7 lit j şi lit d, şi art. 196 alin(1) lit a din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 

         1. Încetarea folosinţei gratuite asupra terenului identificat în anexa la prezentul raport 
situat în str. Nicolaescu Plopşor nr. 12 în suprafaţă de 1087mp, de către Municipiul 
Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi predarea terenului către Mitropolia 
Craiova- Arhiepiscopia Craiovei. 
          2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de folosinţă gratuită a bunului identificat la pct 1. 
          3. Predarea-primirea terenului se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea 
hotărârii 
         4. Încetarea efectelor HCL nr. nr.194/2014. 
 
 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                   Sef serviciu, 
            Cristian Ionuţ Gâlea                                   Lucian Mitucă 
 
 
 
 
              
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 

 
                 
 





MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 157108/12.09.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.151509/04.09.2019 şi Raportul nr.153889/09.09.2019 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2014 ; 
– În conformitate cu cele menţionate la art. 13(1) ale contractului nr. 

85819/12.06.2014 
 −   Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 −  Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 
          1. Încetarea folosinţei gratuite asupra terenului identificat în anexa la prezentul raport 
situat în str. Nicolae Plopşor nr. 12 în suprafaţă de 1087mp, de către Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi predarea terenului către Mitropolia Craiova- 
Arhiepiscopia Craiovei. 
      2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de folosinţă gratuită a bunului identificat la pct 1. 
       3. Predarea-primirea terenului se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii 
           4. Încetarea efectelor HCL nr. nr.194/2014. 
  
 
 
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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