
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

                                  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra 

terenului situat în municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39 
 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.81495/2021, raportul nr.82284/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.83845/2021 prin care se propune 
încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39; 
            În conformitate cu prevederile  art.108, art.291 alin.3 lit.a şi art.349 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi 
completată; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra 
terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
10793 mp., situat în str.Siretului, nr.39, şi preluarea acestuia în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de proces verbal, 
încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare -preluare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.258/2008.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Lunca Jiului Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu
Nr. 81495/07.05.2021

 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
privind încetarea dreptului de folosință gratuită al Parohiei Lunca Jiului 

asupra terenului în suprafață de 10793 mp, situat în Craiova, str. Siretului, nr.37.

       

    
Având în vedere adresa înaintată  de Parohia Lunca Jiului  cu  nr.  3/2021,  înregistrată  la

Primăria municipiului Craiova sub nr. 65121/2021 prin care aceasta aduce la cunostiinţă autorităţii
publice că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/2008  a primit în folosinţă gratuită terenul în
suprafaţă de 10793mp situat în str. Siretului nr. 37, în vederea extinderii cimitirului parohial pe o
perioadă de 49ani  cu posibilitatea prelungirii atribuirii, conform legii.
         Datorită faptului că în vechiul cimitir parohial nu mai sunt locuri disponibile şi solicitările
cetăţenilor  din cartierul  Catargiu tot  mai  numeroase se solicită  ca acest  teren să fie  preluat  de
autoritatea publică în vederea construirii unui nou cimitir.

Astfel este necesar și oportun inițierea unui Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de
folosință  gratuită  al  Parohiei  Lunca Jiului  asupra terenului  în  suprafață  de 10793 mp,  situat  în
Craiova,  str.  Siretului,  nr.37  şi  incetarea  efectelor  art.  2  al  Hotărârii  Consiliului  Local  al
Municipiului Craiova nr. 258/2008.

Proiectul  de  hotărâre  şi  întreaga  documentaţie  va  fi  supus  spre  dezbatere  şi  aprobare
Consiliului Local al municipiului Craiova.

                                              Primar,                                                        
                                            Lia – Olguţa Vasilescu                                           

  

              Director executiv,                                                                    Şef Serviciu,
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Mitucă Cosmin Lucian 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 82284/10.05.2021 
         
                
                                                                                                                                                                                                                            
          
 
 
 
 
 
                                                                RAPORT 

                privind încetarea dreptului de folosință gratuită al  
            Parohiei Lunca Jiului asupra terenului în suprafață de 10793 mp, 

        situat în Craiova, str. Siretului, nr.37. 
 
 
 
             Prin referatul de aprobare  iniţiat de Primarul Municipiului Craiova, conform Titlul I 
– Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
şi în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, se propune  încetarea dreptului de 
folosință gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului în suprafață de 10793 mp, situat 
în Craiova, str. Siretului, nr.37 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 258/2008. 
 Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2008 la „art. 1 se 
revocă hotărârea nr.50 din 31.03.1999 a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  
darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Sportiva „Şcoala de fotbal Gică Popescu”, pe o 
perioadă de 20 de ani a unui teren în suprafaţă de 11793mp, situat în Craiova, str.Siretului, 
nr. 37, în vederea amenajării unei baze sportive, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 71/2000. 
         la art 2 se aprobă darea  în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 10793mp situat 
în Craiova, str.Siretului, nr. 37, Parohiei Lunca Jiului , în vederea extinderii cimitirului 
parohial, pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii atribuirii, conform legii”.  
 Prin adresa nr. 3/07.04.2021 înaintată de Parohia Lunca Jiului şi înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu numărul 65121/08.04.2021, susnumita solicită preluarea 
terenului atribuit în folosinţă gratuită, prin hotărârea nr. 258/2008, de către autoritatea 
publică locală pentru edificarea unui nou cimitir.  
 Terenul în suprafaţă de 10793 mp, situat în Craiova, str. Siretului, nr.37 (actual str 
Siretului nr. 39) aparţine proprietăţii publice a municipiului Craiova în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern nr. 141/2008, anexa 2, poziţia 6982, este înregistrat în evidenta 
domeniului public cu numărul de inventar 42000643 cu valoarea de inventar 
1.237.958,66lei, fiind intabulat în cartea funciară nr. 209896 a Municipiului Craiova. 
          Conform art. 129, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare „ Consiliul local are iniţiativă 
şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 
sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 



centrale” 
         Având în vedere art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare „În 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, 
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:a) 
consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” 
 Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 108 , alin. (d),   
art. 129  alin. 2, lit. c, art. 129, alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, art. 291, 
art. 3, alin. a, art. 349   din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem spre 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 
 
 1.Încetarea dreptului de folosință gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului în 
suprafață de 10793 mp, situat în Craiova, str. Siretului, nr.39 (fost nr. 37). 
 2. Încetarea efectelor art. 2 din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Craiova 
nr. 258/2008 
 3.Preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului 
menţionat la punctul 1 din prezentul raport.  
 4.Predarea - primirea imobilului menţionat la punctul 1 se face pe bază de proces 
verbal  încheiat în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri  
 5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal  
predare - preluare a bunului prevăzut la pct. 1 din prezentul raport. 
  
  
 
 
 
 

    Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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.Cosmin Popescu 
                                                                                                          Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și                
                                                                                                         legalitatea  în solidar cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                                         Data:  

                                                                              Semnătura:                     



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 83845/11.05.2021

RAPORT DE AVIZARE

Avand în vedere:
-     Referat de aprobare nr. 81495/2021 al Primarului Municipiului Craiova
 Raportul nr. 82284/2021 al Directiei Patrimoniu

 Potrivit  prevederilor art. 108 , alin. (d),   art. 129  alin. 2, lit. c, art. 129, alin. 14, art. 139,
alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, art. 291, art. 3, alin. a, art. 349   din OUG. 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 

- Încetarea dreptului de folosință gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului în suprafață
de 10793 mp, situat în Craiova, str. Siretului nr.39 (fost nr.37).

 

        
              Director Executiv,                                            Intocmit,
              Ovidiu Mischianu                   Cons.jur.Nicoleta Bedelici
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                          Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ             
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura:
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