
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             
           PROIECT 

           
 HOTĂRÂREA  NR.____ 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la  modificarea 
Hotărârii 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.1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară 
din data de 10.10.2019; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.172404/2019, raportul nr.172406/2019, 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.173035/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii 
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.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;   

În conformitate cu prevederile art.361 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.858-866 din Legea nr.287/2009, republicată, 
privind Codul Civil; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.134 alin.4, 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; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.136/2018 și va avea următorul conţinut:  

         ,,Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a structurilor existente situate pe terenul imobilului din intravilanul 
municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, 
nr.cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate în 
anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Se solicită acordul Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului din 
intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr.152 (fost str. Caracal nr.132),  
județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, 
din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea 
realizării de locuințe cu credit ipotecar, în condițiile legii. 



 

  
 Art.3. Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii 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.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările 
ulterioare, după cum urmează: 
1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani,  
respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuinţe cu 
credit ipotecar, pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai 
sus menţionată; 
2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2023, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui 
număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului 
prevăzut la art.2 din actul normativ mai sus menţionat, în vederea cumpărării de 
către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii.  

  Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 și nr.322/2018. 

  Art.5. Îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii 
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.1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării Naţionale vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
              

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          Se aprobă, 
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                                                 PRIMAR  
Nr. 172404/07.10.2019                                                                                      Mihail Genoiu 
                                                                       
                                                   
 

                                           Referat de aprobare  
 
al a proiectului de hotărâre  privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii 
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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului  

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 196/2019 a fost solicitată 
Guvernului României modificarea Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013 cu modificările ulterioare. 
 În vederea inițierii proiectului de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
1052/2013, autoritatea locală,  prin adresa nr. 100452/26.06.2019, a transmis Ministerului Apărării 
Naționale, documentele solicitate. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 170609/03.10.2019,  
Ministerul Apărării Naționale, ne comunică faptul că în urma analizării documentației transmise,   
s-a constatat faptul că prin Hotărârea nr. 136/2018 s-a aprobat trecerea terenului aferent imobilului 
și a construcțiilor realizate la stadiul fizic, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Craiova, schimbându-se regimul juridic al terenului fără acordul Guvernului.  
 Ministerul Apărării Naționale, menționează că în mare măsură a definitivat proiectul de act 
normativ, însă acesta nu poate fi inițiat pe circuitul de avizare, fără restabilirea regimului juridic al 
terenului conform situației existente după intrarea în vigoare a H.G. 1052/2013, cu modificările 
ulterioare. 
 De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, consideră că pot fi  rezolvate aspectele 
prezentate prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova  care să respecte 
cerințele codului administrativ, să restabilească situația juridică a terenului aferent imobilului prin 
retransmiterea în domeniul public al municipiului Craiova și totodată prin care să se solicite 
Guvernului acordul pentru transmiterea terenului în domeniul privat al municipiului Craiova în 
vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar. În acest sens, prin aceeași adresă a fost comunicat 
și modelul proiectului  de hotărâre ce trebuie adoptat de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 361 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale art. 858-866 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,  
este necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre  privind solicitarea către Guvernul 
României de modificare a Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului . 
 
                                                                                                                                           
                                 Director executiv,                                                              
                                                                                                       Cristian Ionuţ Gâlea                                                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                 
Nr. 172406 / 07.10.2019  
 
 
 
                                                                                                                    Se aprobă 
                                                                                               Primar 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT, 
 

pentru adoptarea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul             

public al statului 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 566/2013 
modificată prin Hotărârea nr. 667/2013 preluarea 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, a imobilului compus din suprafaţa 
construită totală 5680 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 68288 mp din acte şi 67511 mp din 
măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132.  Construirea de locuinţe pe acest 
amplasament urma să aibă loc într-un termen de cel mult 6 ani de la data predării/preluării 
imobilului, Consiliul Local obligându-se să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale 
a 250 unităţi locative edificate pe amplasamentul prevăzut mai sus, în termen de maxim 3 ani 
de la data preluării imobilului.  
 Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013 s-a aprobat transmiterea 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 a 
imobilului  situat în Craiova str. Caracal nr. 132 în vederea construirii de locuinţe într-un 
termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia. Transmiterea imobilului s-a realizat 
condiţionat 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, în 
termen de maxim 3 ani de la data preluării, conform art. 3 din H.G. nr. 1052/2013. 
       Autoritatea publică locală a concesionat prin licitaţie publică terenul menţionat mai sus 
către Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L. În conformitate cu 
clauzele contractului de concesiune nr. 76966/27.05.2014,  în situaţia în care concesionarul nu 
poate din orice cauze să finalizeze lucrările de construire în termenul şi în condiţiile prevăzute 
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în H.G. nr. 1052/2013, contractul de concesiune încetează, iar construcţiile edificate vor fi 
transmise cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Craiova. 
 Deoarece concesionarul nu a finalizat lucrările, începând cu data de 01.08.2017 
contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 a încetat de drept, conform Hotărârii nr. 
329/2017 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, şi s-a procedat la preluarea imobilului - 
teren în suprafaţă de 19304,34 mp situat în Municipiul Craiova, Strada Caracal nr.132 
împreună cu construcţiile edificate pe acesta, cu studiul de fezabilitate,  proiectul tehnic, 
detaliile de execuţie, precum şi cu toate drepturilor şi obligaţiile rezultate din autorizaţia de 
construire nr. 1476 din 31.10.2014. 
 Prin HCL nr. 136/2018 la art. 1 a fost aprobată trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al Municipiului Craiova, a terenului în suprafață totală de 67511 mp  și a 
structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal, nr. 132, nr. 
cadastral 214726, înscris în Cartea Funciară nr. 214726 UAT Craiova, identificate în anexele 
nr. 1 și 2 ale hotărârii.  La art. 2 al hotărârii anterior menționată a fost aprobată transmiterea în 
folosință gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 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, din care amprenta la sol construcţii edificate - 13214 mp, rest teren 
compus din spaţii aferente organizării de şantier, inclusiv teren pentru construcţii needificate - 
54297mp). A fost încheiat contractul nr. 144250/11.09.2018 în vederea realizării de 
apartamente prin programul de construcţii locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar .  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 55724/21.03.2019 
referitor la blocurile de locuințe situate în municipiul Craiova, strada Caracal, nr. 132, Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, ne comunică stadiul la care se află, etapele din cadrul programului 
de construcţii locuinţe cu credit ipotecar, precum şi termenele de finalizare pe care le 
estimează.  Astfel, la acel moment a fost demarată procedura de proiectare pentru blocul L2 cu 
100 unităţi locative, iar data ordinului de începere a lucrărilor este condiţionată de contractarea 
tuturor locuinţelor şi de deschiderea finanţărilor. Se comunică, de asemenea, că lucrările de 
execuţie a acestui  prim bloc şi apoi al celorlalte, urmează să fie demarate după parcurgerea 
etapelor din programul de credit ipotecar, după identificarea beneficiarilor, acordarea 
solvabilităţilor de către bănci, contractarea tururor locuinţelor şi asigurarea integrală a 
finanţării. Dată fiind necesitatea parcurgerii acestor etape, Agenţia Naţională Pentru Locuinţe 
estimează că termenul de punere în funcţiune a celor 250 locuinţe pentru beneficiarii 
aparţinând Ministerului Apărării Naţionale este anul 2023 iar termenul de finalizare pentru 
restul de 1550 unităţi locative este anul 2030. 
  În raport de această situaţie, Ministerul Apărării Naţionale-Direcţia Domenii şi 
Infrastructură, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
64349/02.04.2019, transmite punctul de vedere referitor la solicitarea de iniţiere a proiectului 
de act normativ privind modificarea art. 2. şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, 
precum şi modelul proiectului de hotărâre ce trebuie adoptat de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.  
 Astfel, prin Hotărârea nr. 196/2019 a fost solicitată Guvernului României modificarea 
Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează:  
 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv 
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până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuinţe pe terenul imobilului care 
a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menţionată; 
 2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2023, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 
unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 2 din actul 
normativ sus menţionat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării 
Naţionale, în condiţiile legii.  
 Ulterior, adoptării actului administrativ menționat mai sus, răspuns la solicitarea 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 64349/2019, în vederea inițierii 
proiectului de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013, prin adresa 
nr. 100452/26.06.2019, autoritatea publică locală, a transmis Ministerului Apărării Naționale. 
documentele necesare. 
 Urmare, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 
170609/03.10.2019,  Ministerul Apărării Naționale, ne comunică faptul că în urma analizării 
documentației transmise referitoare la activitățile desfășurate de autoritatea publică locală 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. 2 și art. 3 din H.G. 1052/2013, s-a 
constatat faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2018 s-a aprobat trecerea terenului 
aferent imobilului și a construcțiilor realizate la stadiul fizic, din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Craiova, schimbându-se regimul juridic al terenului fără acordul 
Guvernului.  
 Potrivit prevederilor art. 2 și art. 3 din H.G. nr. 1052/2013, cu modificările ulterioare, 
transmiterea dreptului de proprietate publică asupra imobilului 739, de la Statul Român la 
Municipiul Craiova, este condiționată de respectarea destinației imobilului după preluare, a 
obligației și termenelor, care limitează exercitarea dreptului de proprietate asupra imobilului, și 
drept urmare, orice alte modificări necesită acordul fostului proprietar, respectiv Statul Român, 
conform prevederilor art. 556 alin 2 coroborat cu art. 862 alin 1 din Legea 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Pe cale de consecință rezultă că este necesar ca acordul Guvernului pentru 
transmiterea terenului aferent imobilului în domeniul privat al municipiului Craiova, să fie 
exprimat prin hotărâre, în condițiile legii, anterior adoptării unei hotărâri în acest sens de 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova.       
  Ministerul Apărării Naționale, menționează că în mare măsură a definitivat proiectul de 
act normativ, însă acesta nu poate fi inițiat pe circuitul de avizare, fără restabilirea regimului 
juridic al terenului conform situației existente după intrarea în vigoare a H.G. 1052/2013, cu 
modificările ulterioare. 
 De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, consideră că pot fi  rezolvate aspectele 
prezentate prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova  care să 
respecte cerințele codului administrativ, să restabilească situația juridică a terenului aferent 
imobilului prin retransmiterea în domeniul public al municipiului Craiova și totodată prin care 
să se solicite Guvernului acordul pentru transmiterea terenului în domeniul privat al 
municipiului Craiova în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar. În acest sens, prin 
aceeași adresă a fost comunicat și modelul proiectului  de hotărâre ce trebuie adoptat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 361 alin (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale 
art. 858-866 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare, 
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, art.139 alin. 3 lit. g din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
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 Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 136/2018, care va avea următorul cuprins: ,,Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Craiova a structurilor existente situate pe terenul 
imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost str. Caracal nr. 132), 
județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate 
în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre”. 
 Art. 2 Se solicită acordul Guvernului în vederea adoptării unei hotărâri de către 
Consiliului Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului situat în  
intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost str. Caracal nr. 132),  județul Dolj, 
nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar, în 
condițiile legii. 
 Art. 3. Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 
decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv 
până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar pe 
terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menţionată; 
 2. Prelungirea termenului prevăzut la art. 3, cu 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2023, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 
unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul 
normativ sus menţionat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării 
Naţionale, în condiţiile legii.  
 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.  566/2013, modificată și completată și 
nr. 322/2018. 
 Art. 5. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului.  
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  
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                                                                                                     Exp. Madlen Chiriac 
      
 
           Insp. Silvia Gionea 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 173035/07.10.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.172404/07.10.2019 a Primarului Municipiului Craiova 
 -  Raportul nr.172406/07.10.2019 al Directiei Patrimoniu 
 -  În temeiul art.129 alin. 2 lit. c, art.139 alin. 3 lit.g, art. 361 alin (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

− Art. 858-866 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 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 :  
 
 Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 136/2018, care va avea următorul cuprins: ,,Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Craiova a structurilor existente situate pe terenul 
imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost str. Caracal nr. 132), 
județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate 
în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre”. 
 Art. 2 Se solicită acordul Guvernului României, în vederea adoptării unei hotărâri de 
către Consiliului Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului situat în  
intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr. 152 (fost str. Caracal nr. 132),  județul Dolj, 
nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar, în 
condițiile legii. 
 Art. 3 Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 din 18 decembrie 
2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv 
până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar pe 
terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menţionată; 



  

 2. Prelungirea termenului prevăzut la art. 3, cu 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2023, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 
unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul 
normativ sus menţionat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării 
Naţionale, în condiţiile legii.  
 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.  566/2013, modificată și completată și 
nr. 322/2018. 
 Art. 5. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii 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. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului.  

 
 
 
 
           Director Executiv,                 Întocmit, 
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