
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                 PROIECT                         
 

      
 HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean 

Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.88290/2021, raportul nr.88292/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.88861/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri 
care aparțin domeniului public al municipiului Craiova;      
           În conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară; 
          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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova pentru 
realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Dolj”, prin actualizarea datelor de identificare a unor amplasamente necesare 
realizării containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor municipale, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj 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. 88290/19.05.2021                                                                                                                               
 
 

                                                                                                                      
 
 

                                                                                       
 Referat de aprobare 

a  Proiectului  de hotărâre  privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova . 
  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 s-a aprobat darea în 
administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 a hotărârii,  pentru 
derularea  proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”. 
 Întrucât  un număr de 11 amplasamente sunt afectate fie de rețele ale  Companiei de Apă Oltenia  
SA, ale SC Termo Craiova SRL,  fie sunt amplasate la o distanță mai mică de 2m de o construcție 
existentă sau  afectează activități specifice ale unităților militare,  nu a fost posibilă  obținerea  avizelor 
favorabile  de la SC Compania de Apă  Oltenia SA, SC Termo Craiova SRL, Ministerul Apărării 
Naționale. 
  Prin adrese înregistrate la Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj a solicitat 
reamplasarea acestora pentru asigurarea  derulării contractului ‹‹Furnizare containere îngropate pentru 
colectare deșeuri municipale, lucrări și montaj aferente, utilaje specifice acestora, în cadrul proiectului 
,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”›› . 
 Ca urmare, la nivelul autorității publice locale au fost realizate planurile de amplasament și 
delimitare ale acestora, în vederea întocmirii documentației de actualizare pentru un număr de 11 
amplasamente. 
  Având în vedere că prin proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” 
se urmărește îmbunătățirea infrastructurii locale învechite, inadecvate privind serviciile de colectare a 
deșeurilor și dezvoltarea unui sistem modern de colectare a deșeurilor menajere și de colectare selectivă 
a acestora, pentru a permite respectarea standardelor europene, în scopul satisfacerii interesului public 
local,  este necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către 
Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova pentru 
realizarea proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” prin actualizarea 
datelor de identificare a unor amplasamente necesare realizării containerelor îngropate pentru colectarea 
deșeurilor municipale . 
                

 
                                                                                 
                                                                        Primar, 

                                                     Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                                

                   Director Executiv,                                                                              Șef Serviciu, 
               Cristian Ionuţ  Gâlea                                                           Lucian Cosmin Mitucă 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.88292/19.05.2021  

    
 
 
 
                                                                 

                                                                        

RAPORT privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor 

bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova . 
 

 

  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 s-a aprobat darea în 
administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 a hotărârii,  pentru 
derularea  proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”. 
 Ulterior, s-a procedat la predarea amplasamentelor, emiterea Certificatelor de urbanism și 
întocmirea documentaților tehnice pentru obtinerea avizelor de la furnizorii de utilități, în vedrea  
obținerii autorizațiilor de construire necesare demărării executării lucrărilor în cadrul contractului 
‹‹Furnizare containere îngropate pentru colectare deșeuri municipale, lucrări și montaj aferente, utilaje 
specifice acestora, în cadrul proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Dolj”›› . 
 Întrucât  un număr de 11 amplasamente fie nu corespund din punct de vedere al accesului 
vehiculelor de colectare a deșeurilor în  faza de operare, fie sunt  afectate  de rețele ale  Companiei de 
Apă Oltenia  SA, ale SC Termo Craiova SRL sau sunt amplasate la o distanță mai mică de 2m de o 
construcție existentă,  nu a fost posibilă  obținerea  avizelor favorabile  de la SC Compania de Apă  
Oltenia SA, SC Termo Craiova SRL.  
  Prin adrese înregistrate la Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj a solicitat 
reamplasarea acestora pentru asigurarea  derulării contractului ‹‹Furnizare containere îngropate pentru 
colectare deșeuri municipale, lucrări și montaj aferente, utilaje specifice acestora, în cadrul proiectului 
,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”›› . 
 Ca urmare, întrucât acestea sunt înscrise în cărti funciare, la nivelul autorității publice locale au 
fost realizate planurile de amplasament și delimitare ale acestora, în vederea întocmirii documentației 
de actualizare, conform anexei la prezentul raport, în sensul actualizării adresei, a suprafeţelor ocupate 
precum şi corelarea poziţionării acestora cu planurile de amplasament corespunzătoare . 
  Potrivit Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară din 09.07.2014, documentaţia cadastrală de actualizare informaţii tehnice este documentaţia 
prin care se realizează actualizarea oricăror informaţii textuale şi grafice ale imobilului înscris în 
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 
 Având în vedere că prin proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Dolj” se urmărește îmbunătățirea infrastructurii locale învechite, inadecvate privind serviciile de 
colectare a deșeurilor și dezvoltarea unui sistem modern de colectare a deșeurilor menajere și de 
colectare selectivă a acestora, pentru a permite respectarea standardelor europene, în conformitate cu 
Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară, 
Referatul de aprobare nr.88290/19.05.2021  și în temeiul art.129 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

 Modificarea  anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova pentru realizarea proiectului 
,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” prin actualizarea datelor de 
identificare a unor amplasamente necesare realizării containerelor îngropate pentru 



   

colectarea deșeurilor municipale, conform anexei şi a planului de situaţie actualizat care fac 
parte integrantă din prezentul raport  

 
 
 

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
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. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                        ANEXA 

Nr.
crt.

Nr. inv.
platformă

Nr.
C.F/Nr.Cad

Adresa veche Adresă actualizată
 Amplasament

identificat prin planul
nr.

Suprafață actualizată

1 17+18+19 219887 Str. Ștefan cel Mare, bl.9 Bdul Dacia, bl.E3 1 25 mp
2 8 nou 220234 Str. Horia, bl.B8 Bdul Dacia, bl.4-5 2 25 mp
3 134 219779 Str. Traian Gheorghiu,bl.115, PT 8 Str.  Traian Gheorghiu,bl.112 3  25 mp
4 155 219855 Str. Elena Farago, bl.170 G Str.Elena Farago, bl.170 G 4 25 mp
5 5 220851 Str. Mihai Viteazu, bl.4 Bdul Dacia, bl U8 5 25 mp
6 6 220334 Str.  Mihai Viteazu, bl.5 Str.Castanilor, bl.2B 6 25 mp
7 14 220384 Str. Unirii bl 2+3 Str. Castanilor,bl. 1A 7 25 mp
8 24(fost 15) 227528 Str. AI Cuza, bl. C3  (fost str. Olteț  bl.D2) Str.Castanilor,Școala 32 8 25 mp
9 016A turn 220139 B dul Dacia, bl.G(1,2,3,4) Str. Elena Farago, bl.124 9 25 mp
10 027B turn 220077 Str. Gogu Constantinescu, bl.F17 Str. Gogu Constantinescu, bl.F17 10 25 mp
11 226 220512 Str. Electroputere, bl.K7 Str. Calea Severinului, bl. BO5 11  25 mp



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 88861/19.05.2021 

 

 

 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
  - Referat de aprobare nr.188290/2021 și Raportul nr.88292/ 2021 al Directiei Patrimoniu;  
  - În conformitate cu Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere 
în registrul de carte funciară și în temeiul art.129 alin. 1 din 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 anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova pentru realizarea proiectului 
,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” prin actualizarea datelor de 
identificare a unor amplasamente necesare realizării containerelor îngropate pentru 
colectarea deșeurilor municipale. 

 
 
 
  

 

              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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