
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de 

Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.172375/2019, raportul nr.172409/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.175553/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea 
în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a judeţului 
Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.31; 

În conformitate cu prevederile art.288 alin.3, art.289 alin.15, art.297 alin.1, art.300 
alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative şi 
Titlului VI–Proprietatea Publică, art.858-870 din Codul Civil; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a terenului situat în str. Brestei, nr. 
31, în suprafaţă de 1026 mp., având valoarea de inventar de 848886,89 lei şi nr. de 
inventar 42000651. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României, pentru 
Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului prevăzut la art.1, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea edificării unui 
obiectiv de investiţii. 

Art.3. Se aprobă alipirea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
în suprafaţă totală de 1026 mp., cu număr cadastral 219853, înscris în cartea 
funciară nr. 219853, situat in municipiul Craiova, str. Brestei nr. 31 şi crearea unui 
singur lot, în suprafaţă totală de 2853 mp. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru alipirea terenului in suprafata de 1026 mp., identificat 
la art.1, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a 
Romaniei, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj. 



   

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

               Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.370/2010  
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 şi nr.206/2011 referitoare 
la darea în administrarea către Curtea de Conturi a României pentru Camera de 
Conturi a judeţului Dolj, a terenului situat în str. Brestei, nr.31. 

               Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova şi Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a 
judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                   

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

 
 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 172375/ 04.10.2019                                                                                  Se aprobă, 

                                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

 

         Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
                privind darea în administrare a terenului în suprafaţă de 1026mp din  

str Brestei nr. 31 către Camera de Conturi Dolj 

 
       Având în vedere adresa cu numărul 99120 din 23 septembrie 2019 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 165586 din 26 septembrie 2019 prin care Curtea de Conturi 
a Romaniei în conformitate cu prevederile art. 140 din Constituţia Romaniei şi ale Legii nr. 
94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.  
        La nivelul judeţului Dolj Camera de Conturi îşi desfăsoară activitatea în sediul din str. 
Brestei nr. 31, municipiul Craiova judeţul Dolj, sediu edificat şi intabulat în anul 2019. Terenul 
în suprafaţă de 1821mp pe care este edificat sediul acestei instituţii, aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova şi a fost dat  în administrare Curţii de Conturi pentru Camera de 
Conturi Dolj prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 206/2011 modificată 
şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 192/2014 .  
 În prezent , Camera de Conturi Dolj face obiectul unor investiţii din partea Curţii de 
Conturi , atat din bugetul de stat , cât şi din fonduri europene nerambursabile , datorită acestui 
fapt nivelul de activitate al acestei structuri judeţene este în creştere motiv pentru care este 
necesară suplimentarea suprafeţei de teren aferente acestui sediu , prin darea în administare a 
suprafeţei de teren de 1026mp, situat în vecinătatea terenului de 1821mp, pe care este edificat 
sediul instituţiei mai sus menţionate .  
      Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art.129, alin 6 ,art. 196, 
alin. (1), lit. a ,  art.300 , alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, 
propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de 

hotărâre cu privire la darea în administrare a terenului în suprafaţă de 1026mp situat în 

str Brestei nr. 31 către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi Dolj în 

vederea realizării obiectivului de investiţii în conformitate cu noile niveluri de activitate. 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
    
 

 
 

                                           Director executiv, 
                                            Cristian Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 172409/07.10.2019 
 
 
                                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                     MIHAIL GENOIU 

 
 

RAPORT,                    
    pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  

a proiectului de Hotărâre cu privire la darea în administrare  
a terenului în suprafaţă de 1026mp situat în str Brestei nr. 31  

către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi Dolj  
 

 
 

         Prin referatul de aprobare al prezentului  proiect de hotărâre privind darea în 
administrare a terenului în suprafaţă de 1026 mp din str.Brestei nr. 31 către Camera de 
Conturi Dolj in conformitate cu prevederile art.129 alin( 6) , art. 196 alin. (1), lit. a  art.297 
alin (1), art.300 alin(2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, se 
propune de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, elaborarea a unui Proiect de 
hotărâre cu privire la darea în administrare a terenului în suprafaţă de 1026 mp situat 
în str. Brestei nr. 31, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi 
Dolj în vederea realizării obiectivului de investiţii în conformitate cu noile niveluri de 
activitate. 
 Prin Hotărârea nr.206/2011  Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art. 
1, dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Brestei, nr 31, în suprafaţă măsurată de 2853 mp cu număr cadastral 201427, înscris în 
cartea funciară 20427 Craiova, în două loturi de proprietate astfel: 
      a) lotul 1 de teren în suprafaţă de 1350 mp , rezultată din acte şi din măsurători , 
      b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1503 mp , rezultată din măsurători, 
 iar la art.2 s-a aprobat darea în administrare către Curtea de Conturi a României pentru 
Camera de Conturi a Judeţului Dolj, a lotului nr. 1 în suprafaţă de 1350 mp, situat în str. 
Brestei, nr.31, în vederea edificării construcţiei cu  destinaţia de sediu al Camerei de Conturi 
a judeţului Dolj. 
       Ulterior, prin adresa nr.57592/15.04.2014, Curtea de Conturi a Romaniei a solicitat 
darea în administrare a unei suprafeţe de teren de 477 mp din terenul situat în Craiova, str. 
Brestei nr.31, în completarea suprafeţei de 1350 mp din terenul situat în Municipiul Craiova, 
str. Brestei nr.31, dat în administrare către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de 
Conturi a Judeţului Dolj în conformitate cu Hotărârea nr.206/2011 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Aşa cum se prezintă în memoriul de necesitate,  terenul în suprafaţă de 477 mp a fost  
necesar realizării în mod funcţional a reţelelor, platformelor şi circulaţiilor în cadrul incintei 
obiectivului de investiţii în curs „Construire sediu Camera de Conturi a Judeţului 
Dolj”.Astfel,  urmare  autorizaţiei de construire nr.292/02.04.2013 care prevede un regim de 
înălţime S+P+2 ce a schimbat în condiţiile indicilor urbanistici din zonă, atât forma clădirii 
cât şi suprafaţa desfăşurată a acesteia, fiind necesară o altă configuraţie a terenului şi o altă 
organizare a incintei. 
          Terenul solicitat de Curtea de Conturi a Romaniei prin adresa cu nr. 57592/15.04.2014 



și identificat în Planul de Amplasament şi Delimitare a Imobilului SCARA 1:500, a făcut 
parte din lotul 2 de teren în suprafaţă de 1503 mp, ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova şi dat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform H.C.L. nr.370/2010. De asemenea 
are nr. cadastral 208423 şi este înscris în cartea funciară nr.208423, iar în evidenţa contabilă 
bunul are nr. de inventar 42000651 şi valoare de 1.158.527,00 lei conf. fişei mijlocului fix 
anexată. 
 Cât priveşte înregistrarea în evidenţa contabilă a lotului de teren, în suprafaţă de 1350 
mp situat în str.Brestei nr.31, conform fişei mijlocului fix anexată, bunul are nr.inventar 
42000670 şi valoare de 673.326,00 lei. 
 În raport de solicitarea 57592/2014 s-a impus dezmembrarea terenului aparținând 
domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1503 mp cu nr.cadastral 208423, 
înscris în cartea funciară nr.208423 în două loturi de proprietate respectiv, lotul 1 de teren în 
suprafață de 477 mp, cu valoarea de 367.676 lei şi lotul 2 de teren în suprafață de 1026 mp, 
cu valoarea de 790.851,00 lei .  
     Prin Hotărârea nr.192/2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat la 
art. 1 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. Brestei,  nr. 31, în suprafaţă de 1503 mp, cu număr cadastral 208423, înscris în cartea 
funciară 208423 Craiova, în două loturi de proprietate astfel: 
    a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 477 mp 
    b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1026 mp, 
iar la art.2 s-a aprobat darea în administrare către Curtea de Conturi a României pentru 
Camera de Conturi a Judeţului Dolj a lotului 1 în suprafaţă de 477 mp, având valoarea de 
inventar de 367.676 lei, situat în str.Brestei nr.31, în vederea edificării construcţiei cu  
destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 
      Prin adresa cu numărul  99120/23.09.2019 a Curţii de Conturi a Romaniei, se solicită 
darea în administrare a suprafeţei de teren de 1026 mp situat în Craiova, str. Brestei nr. 31, 
în completarea suprafeţei de 1827 mp, dată în administrare către Curtea de Conturi a 
Romaniei pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj în conformitate cu Hotărârea nr. 
206/2011 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificată si completată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2014. 
      Terenul solicitat de Curtea de Conturi a Romaniei prin adresa cu nr. 99120/23. 09.2019, 
face parte din obiectul unor investiţii din partea Curţii de Conturi  atât prin bugetul de stat 
cât şi din fonduri europene nerambursabile. În acest sens nivelul de activitate ale acestei 
structuri judeţene a Curţii  de Conturi este în crestere, motiv pentru care este necesară 
suplimentarea suprafeţei de teren aferente acestui sediu. Terenul în suprafaţă de 1026 mp  
identificat în Planul de Amplasament şi Delimitare a Imobilului scara 1:500, ce  aparţine 
domeniului public al Municipiului Craiova, face parte din suprafaţa totală de teren de 2853 
mp, ce a fost dată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova, conform H.C.L. nr.370/2010.  De asemenea  are nr. cadastral 
219853 şi este înscris în cartea funciară nr.219853, iar în evidenţa contabilă bunul are nr. de 
inventar 42000651 şi valoare de 848.886,89 lei conform Fişei Mijlocului Fix anexată. 
     Curtea de Conturi a Romaniei îşi desfăşoară activitatea în teritoriu prin Camerele de 
Conturi Judeţene pentru care trebuie să se asigure spaţii de lucru necesare. Curtea de 
Conturi este o instituţie de interes public, ce exercită controlul asupra modului de formare, 
de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public 
conform art. 140 alin. (1) din Constituţia Romaniei. 
 Potrivit Art. 300. – din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ al României 
,titularii dreptului de administrare : " alin. (2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu 
în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare şi aşa cum rezultă din 
reglementarea stipulată la Art.129 alin(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 



al României " în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.c), Consiliul Local: a) 
hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului” 
 Având în vedere că, autoritatea publică locală municipală nu are prevăzute în bugetul  
de venituri şi cheltuieli sumele necesare efectuării  lucrarilor pentru alipirea terenului în 
suprafața de 1026 mp anterior mentionat, iar efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei - 
Camera de Conturi a judeţului Dolj. 
 Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile art.129 alin(6), art. 288 alin 
(3), art. 289 alin 15 , art.297 alin(1) art.300 alin (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ al României, cu Titlul VI Proprietatea Publică art. 858-870 Noul Cod Civil,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
        1.Preluarea din administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova a terenului situat în str. 
Brestei nr. 31, în suprafaţă de  1026 mp cu  valoarea de inventar de 848886,89 lei şi nr. 
de inventar 42000651. 
       2.Darea in administrare, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de 
Conturi a judetului Dolj, a terenului  menţionat la punctul 1 şi identificat în anexa la 
prezentul raport, în vederea edificării unui obiectiv de investiţii. 
       3.Alipirea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în 
suprafaţă totală de 1026 mp, cu număr cadastral 219853, înscris în cartea funciară nr. 
219853, situat in Craiova, str. Brestei nr. 31 şi crearea unui singur lot în suprafaţă 
totală de 2853 mp. 
       4.Cheltuielile ocazionate pentru alipirea terenului in suprafată de 1026 mp, 
identificat la punctul 1 din prezentul raport, perfectarea actelor notariale, precum şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de  
Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj. 
       5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare - primire a terenului mai sus menționat şi să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
      6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova, HCL nr.370/2010 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ a terenului cu nr. de inventar 42000651, ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova şi modificării valorii de inventar cu 848.886,89 lei , de la 
1.117.395,01  lei la 2.002.281,90  lei, precum și a HCL nr.206/2011 modificată prin HCL 
nr.192/2014, referitoare la darea în administrare, către Curtea de Conturi a României 
pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj,  a terenului cu nr. de inventar 42000670, 
în suprafaţă de 1827 mp, în sensul majorării la suprafaţa totală de  2853 mp , situat în 
Craiova, str. Brestei nr. 31. 
       7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale,  
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
 
                       Director Executiv,                                                               Şef Serviciu, 
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                     Lucian Cosmin  Mitucă 
 
                                                                          Întocmit, 





MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 175553/10.10.2019 
 
 
 
 
 
               RAPORT 
 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.172375/04.10.2019 şi Raportul nr.172409/07.10.2019 ale 
Directiei Patrimoniu; 

– Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2011, nr. 192/2014; 
 − Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ – prevederile art.129 
alin(6) , art.297 alin(1) art.300 alin (2) , Titlul VI Proprietatea Publică art. 858-870 Noul Cod 
Civil, prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, modificată si 
completată ; 
 −  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
        1.Preluarea din administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova a terenului situat în str. Brestei nr. 
3, în suprafaţă de  1026 mp cu  valoarea de inventar de 848886,89 lei şi nr. de inventar 
42000651. 
       2.Darea in administrare, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a 
judetului Dolj, a terenului  menţionat la punctul 1 şi identificat în anexa la prezentul raport, 
în vederea edificării unui obiectiv de investiţii. 
       3.Alipirea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă 
totală de 1026 mp, cu număr cadastral 219853, înscris în cartea funciară nr. 219853, situat in 
Craiova, str. Brestei nr. 31 şi crearea unui singur lot în suprafaţă totală de 2853 mp. 
       4.Cheltuielile ocazionate pentru alipirea terenului in suprafată de 1026 mp, identificat la 
punctul 1 din prezentul raport, perfectarea actelor notariale, precum şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de  Curtea de Conturi a Romaniei 
pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj. 
    5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul verbal 
de predare - primire a terenului mai sus menționat şi să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 
    6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova, HCL nr.370/2010 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a terenului cu nr. de 
inventar 42000651, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi modificării 
valorii de inventar cu 848.886,89 lei , de la 1.117.395,01  lei la 2.002.281,90  lei, precum și a 



HCL nr.206/2011 modificată prin HCL nr.192/2014, referitoare la darea în administrare, către 
Curtea de Conturi a României pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj,  a terenului cu nr. 
de inventar 42000670, în suprafaţă de 1827 mp, în sensul majorării la suprafaţa totală de  2853 
mp , situat în Craiova, str. Brestei nr. 31. 
     7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii 
Guvernului nr.141/2008. 
  
 
 
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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