
\   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii, 
în domeniului public al municipiului Craiova, a monumentului de for public „Statuie 

Carol I” – nr. MF 159397, situat la intersecţia str.Popa Şapcă şi str.Ion Maiorescu 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.05.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.80433/2021, raportul nr.80520/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.85153/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Culturii, în domeniului public al municipiului 
Craiova, a monumentului de for public „Statuie Carol I” – nr. MF 159397, situat la 
intersecţia str.Popa Şapcă şi str.Ion Maiorescu;      

   În conformitate cu prevederile art.867 din Codul Civil şi art.292 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

   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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova, a monumentului de for public 
„Statuie Carol I” – nr. MF 159397, situat la intersecţia str.Popa Şapcă şi str.Ion 
Maiorescu 

  Art.2. Se declară bunul prevăzut la art.1, din bun de interes naţional, în  bun de interes 
public local.  

  Art.3.  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 524/2018 privind preluarea din 
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova, a monumentului de for public 
„Statuie Carol I”. 

  Art.4. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol  încheiat 
între Ministerul Culturii  şi Municipiul Craiova,  în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de transmitere, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I . 
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 Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare -
preluare a bunului prevăzut la art.1. 

  Art.6.Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008.  

 Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Culturii 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. 80433/05.05.2021 

 

 

 

 

 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre  
privind transferul din Inventarul centralizat al bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al statului şi administrarea Ministrului Culturii  
a monumentului de for public „Statuie Carol I  – nr. MF 159397 

 în domeniul public al municipiului Craiova  
 
 

        
 
 
     
 Având în vedere adresa înaintată de Cabinetul Ministrului din cadrul Ministerului Culturii  
nr. 2024/2021 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 61664/2021 şi prin care se 
solicită în vederea iniţierii unui proiect de hotărâre de Guvern privind transferul din Inventarul 
centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi administrarea Ministrului 
Culturii a monumentului de for public „Statuie Carol I„ şi înscrierea acestuia în domeniul public 
local şi administrarea Consiliului local al municipiului Craiova. 
 Astfel este necesar și oportun inițierea unui Proiect de hotărâre transferul din Inventarul 
centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi administrarea Ministrului 
Culturii a monumentului de for public „Statuie Carol I  – nr. MF 159397 în domeniul public al 
Municipiului Craiova . 
 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, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 80520/06.05.2021 
         
                                                                                                                                               

  

        
 Raport privind  trecerea din domeniul public al statului si  

 administrarea Ministerului Culturi  

a monumentului de for public „Statuie Carol I – nr. MF 159397, 

 în domeniul public al Municipiului Craiova  
 
 

        
 Prin referatul de aprobare  iniţiat de Primarul Municipiului Craiova, având în vedere 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  transferului dreptului de proprietate a 
monumentului de for public „Statuie Carol I – nr. MF 159397 din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Craiova   
 Prin  adresa înaintată de Cabinetul Ministrului din cadrul Ministerului Culturii  nr. 
2024/2021 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 61664/2021  a solicitat emiterea 
unei hotărâri de consiliu local pentru realizarea unui proiect de hotărâre de Guvern privind 
transferul din Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Culturii a monumentului de for public „Statuie Carol I„ şi înscrierea 
acestuia în domeniul public local şi administrarea Consiliului local al municipiului Craiova . 
 În municipiul Craiova la intersecţia străzilor  Popa Şapcă şi  Ion Maiorescu, este amplasat 
monumentul de for public „statuie „ Carol I” operă a autorului Mircea Spătaru, monument ce este 
înscris în Hotărârea de Guvern  nr. 714/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, s-a aprobat înscrierea unor monumente de for public în inventarul 
centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale.  
 Conform anexei nr.1 din H.G. datele de identificare ale bunului sunt următoarele: 
     - statuie „ Carol I” -  cod de clasificare: 8.21.01, autor Mircea Spătaru : Statuie bronz , H= 4m, 
soclu – bronz, H = 2,5m , situat în municipiul Craiova, intersecţia str. Popa Şapcă şi Ion Maiorescu, 
dobândit în anul 2007 , cu valoarea de inventar 1.050.000lei.  
 Pentru preluarea acestui monument din domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova în anul 
2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a emis la solicitarea Ministrului Culturii şi Identităţii 
Naţionale,  Hotărârea  nr. 524/20.21.2018 privind  preluarea în domeniul public al municipiului 
Craiova a bunului menţionat mai sus. 
 Hotărârea nr. 524/20.21.2018,  nu a fost dusă la îndeplinire prin emiterea unei Hotărâri de 
Guvern referitoare la transferul din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Culturii a monumentului de for public menţionat mai 
sus  şi înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Craiova şi nu a fost încheiat protocolul 
de predare -  primire  a bunului menţionat mai sus.  
 Datorită acestui fapt Ministerul Culturii prin adresa nr. 2024/2021 înregistrată la Primăria 
municipiului Craiova sub nr. 61664/2021  a solicitat emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru 
realizarea unui proiect de hotărâre de Guvern privind transferul din Inventarul centralizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii a 
monumentului de for public „Statuie Carol I„ şi înscrierea acestuia în domeniul public local şi 
administrarea Consiliului local al municipiului Craiova . 
 Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 



Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare alin (1) „Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin 
lege nu se dispune altfel”  şi a alin (3)  „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în 
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face doar în situaţia în care bunul se află 
situat pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului 
în care prin lege nu se specifică altfel”  
        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” 
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 292 din OUG nr. 57/2019 şi  ale  art. 867  din 
Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,  a  art. 129, alin. 
1, art. 136, alin. 10 şi art. 139, alin. 3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si  administrarea Ministerului Culturii  a 
monumentului de for public „Statuie Carol I” – nr. MF 159397,  situat la intersecţia str. Popa Şapcă 
şi str. Ion Maiorescu, în domeniul public al Municipiului Craiova, județul Dolj, conform  anexei la 
prezentul raport. 
 2. Se declară bunul ce face obiectul transferului dreptului de proprietate din bun de interes 
naţional în  bun de interes public local.  
 3.Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 20.12.2018 privind preluarea din 
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale   în 
domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local a monumentului de 
for public „Statuie Carol I” – nr. MF 159397, situat la intersecţia str. Popa Şapcă şi str. Ion 
Maiorescu. 
 4.Predarea - primirea imobilului menţionat la punctul 1 se face pe bază de protocol  încheiat 
între Ministerul Culturii  şi Municipiul Craiova,  în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a hotărârii  Guvernului de transmitere, publicată în Monitorul Oficial Partea I . 
 5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare preluare 
a bunurilor prevăzute la pct. 1 din prezentul raport. 
 6.Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008.  
 
  

    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:  



Nr. crt.

Codul de 

clasificare 

conform 

H.G. 

2139/2004

Denumirea 

bunului
Locaţia bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea 

de 

inventar 

LEI

Persona juridica 

care are în 

proprietate / 

administrare 

bunul 

Persona juridica 

care solicită 

dreptul de  

proprietate / 

administrare  a 

bunului 

0 1 2 3 3 4 5 6 6

1 8.21.01
STATUIE 
CAROL   I 

MUNICIPIUL 
CRAIOVA, 

INTERSECTIE 
STR.POPA SAPCA    

CU STR.   ION         
MAIORESCU                          

AUTOR MIRCEA SPATARU, STATUIE 
DE BRONZ , H= 4M , SOCLU  BRONZ 
H= 2,5M , AMPLASAMENT : 
MUNICIPIUL CRAIOVA , 
INTERSECTIE STR. POPA SAPCA ŞI 
STR. ION MAIORESCU                         
CONTRACT DE COMANDA INCHEIAT 
IN 11.04.2007 CU MODIFICARILE SI 
COMPLETARILE ULTERIOARE ; 
PROCES VERBAL DE RECEPŢIE NR. 
190/24.04.2007, 389/19.09.2007, 
455/30.10.2007

2007 1.050.000

 STATUL ROMÂN 
(NR. MF. 159397) 
CONFORM 
H.G.NR. 714/2013 
ANEXA NR.1, 
POZITIA 4 /  
MINISTERUL 
CULTURII

MUNICIPIUL 
CRAIOVA / 
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI  
CRAIOVA

                           TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII                                                                                          

IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL                                                                                                                              

A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC „STATUIE CAROL I”

                        ANEXA   LA HOTARAREA NR.
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