
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             
           PROIECT 

           
 HOTĂRÂREA  NR.____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.545/2019 referitoare la aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare 

la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din 
administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 

Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2020; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.7952/2020, raportul nr.8061/2020, 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.8860/2020 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la 
aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din 
imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerului Apărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de 
interes public local;   

În conformitate cu prevederile art.292 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.858-870 din  Codul Civil; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, 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.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.545/2019 şi va avea următorul conţinut: 

               „După preluare, partea de imobil se utilizează ca drum de acces la proprietăţile 
limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de 
interes local, judeţean şi naţional, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-
un termen de 5 ani de la transmiterea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 din 
hotărâre.” 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară 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 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 7952/14.01.2020                                                                                    Se aprobă, 

                                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

 
         Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

                privind modificarea art.2 la Hotărârea nr.545/2019 privind transmiterea  
unei suprafeţe de teren de 2184mp din imobilul 2985 din domeniul public al statului  

si administrarea Ministerului Apărării Naţionale  
în domeniul public al municipiului Craiova  

si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 

 

 
        Având în vedere adresa cu numărul T65 din 13 ianuarie 2020 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 6395 din 13 ianuarie  2020 prin care Ministerul Apărării Naţionale, 
ca răspuns la adresa nr. 247/2019 privind aprobarea solicitării către Guvernul Romaniei  referitoare la 
transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului şi din administrarea  
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca 
bun de interes public local , în vederea asigurării accesului la proprietăţile private din zonă , se 
comunică faptul că structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu forma şi conţinutul hotărârii  
cu următoarea observaţie: 
       Eliminarea din cuprinsul art.2 a sintagmei „iar pentru amenajările ulterioare” şi adăugarea 
sintagmei „cu asigurarea fondurilor de la bugetul de stat”  
      Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art.129, alin 4, lit e, f, art. 196, 
alin. (1), lit. a, art.292,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea 
de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre modificarea art.2 la 

Hotărârea nr.545/2019 privind transmiterea unei suprafeţe de teren de 2184mp din imobilul 

2985 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova 
     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. 8061/14.01.2020 
 
 
                                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                     MIHAIL GENOIU 

 
           RAPORT,                    

    pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  
a proiectului de Hotărâre privind modificarea art.2 la Hotărârea nr.545/2019  

 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului  proiect de hotărâre privind transmiterea din 
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unei suprafeţe de 
teren de 2184mp din imobilul 2985 în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile art.129, alin 4, lit e, f, art. 
196, alin. (1), lit. a, art.292,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, se 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre 
privind modificarea art.2 la Hotărârea nr.545/2019 referitoare la transmiterea unei suprafeţe de 
teren de 2184mp din imobilul 2985 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
 Având în vedere adresa cu numărul T65 din 13 ianuarie 2020 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 6395 din 13 ianuarie  2020 prin care Ministerul Apărării 
Naţionale, ca răspuns la adresa nr. 247/2019 privind aprobarea solicitării către Guvernul Romaniei  
referitoare la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului şi din 
administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi 
declararea acestuia ca bun de interes public local , în vederea asigurării accesului la proprietăţile 
private din zonă , se comunică faptul că structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu 
forma şi conţinutul hotărârii  cu următoarea observaţie: 
 Eliminarea din cuprinsul art.2 a sintagmei „iar pentru amenajările ulterioare” şi adăugarea 
sintagmei „cu asigurarea fondurilor de la bugetul de stat”  
 Forma finală a art.2 este următoarea: 
      „Art.2 – După preluare, partea de imobil se utilizează ca drum de acces la proprietăţile 
limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de interes judeţean şi 
naţional, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local într-un termen de 5 ani de la transmiterea 
părţii din imobilul prevăzut la art. 1din hotărâre” . 
 Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile in conformitate cu prevederile 
art.129, alin 4, lit e, f, art. 196, alin. (1), lit. a , art.292 ,  din OUG 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: 
      Modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 545/2019  
care va avea următorul conţinut: 
     „După preluare, partea de imobil, se utilizează ca drum de acces la proprietăţile limitrofe 
imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de interes local, judeţean 
şi naţional, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la 
transmiterea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 din hotărâre”. 
                     
                    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. 8860/15.01.2020 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 7952/14.01.2020 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.8061/14.01.2020 al Directiei Patrimoniu 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019  

− Art.858-870Cod Civil 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

− 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 : 
 
       Modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 545/2019  care va avea 

următorul conţinut: 

     „După preluare, partea de imobil, se utilizează ca drum de acces la proprietăţile limitrofe imobilului 

2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de interes local, judeţean şi naţional, cu 

asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea părţii din imobilul 
prevăzut la art. 1 din hotărâre”. 

 

  

 
           Director Executiv,                 Întocmit, 
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