
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 
              

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.381/2020 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, 
pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, 

str.Târgului, nr.26 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2022; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.6109/2022, raportul nr.8630/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.9031/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.381/2020 referitoare la transmiterea în 
folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în 
municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26;    
          În conformitate cu prevederile  art.108, art.287 lit.b, art.297 alin.1 lit.d, art.349 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;   

  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 modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.381/2020 şi va avea următorul conţinut: 

       „Art.1 Se aprobă transmiterea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea prelungirii, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a  
următoarelor : 

 a. imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 
2.145.744,16 lei,  situat în municipiul Craiova, str. Targului, nr.26; 

       b. imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, cu 
valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei, situat în municipiul Craiova, str. Targului, 
nr.26. 

 c. imobilul-teren în suprafață de 11443 mp., cu valoare de inventar de 7.601.387,93 
lei, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  
care face parte din suprafața de 67202 mp., cu nr. de inventar 42000027 și valoare 
de inventar 44.641.131,84 lei, care aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str. Targului, nr.26.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.381/2020 rămân nemodificate. 

 
 
 



 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Tribunalul 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.6109/11.01.2022 

 

 Referat de aprobare 

la Proiect de Hotârâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2020 referitoare la  
transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spații 

situate în municipiul Craiova, str. Târgului, nr. 26. 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 381/2020 s-a aprobat transmiterea 
în folosință gratuită , pe o perioadă de 1 an, începând din data de 16.03.2021, cu posibilitatea 
prelungirii, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a imobilelor: Centrul de Excelență în 
Afaceri și Centrul pentru IMM-uri și Institutelor de Cercetare și Inovare,situate în str. Târgului, nr.26, 
în vederea desfășurării activității. 
     Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 198054/2021 și nr. 
199827/2021, Tribunalul Dolj solicită prelungirea transmiterii în folosință gratuită, perioadei de 5 ani, 
întrucât locația actuală a Judecătoriei Craiova nu mai este corespunzătoare desfășurării activității 
acesteia,  în condiții optime. 
 Potrivit  art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea juridică, consiliile locale 
asigură sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti.  
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
   Faţă de cele prezentate, este necesară și oportună inițierea  unui Proiect de Hotârâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2020 referitoare la  transmiterea în folosință gratuită, 
către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spații situate în municipiul Craiova, str. 
Târgului, nr. 26. 
 
 
 
 
 

                                                                                    Primar,  
                                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          

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



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                  
Nr.8630/13.01.2022                                                
                                                                                                                                   
 
 
                                                                          

   RAPORT  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2020 referitoare la  transmiterea în 
folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spații situate în 

municipiul Craiova, str. Târgului, nr. 26. 
 

 

 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 381/2020 s-a aprobat transmiterea în 
folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, începând din data de 16.03.2021, cu posibilitatea prelungirii, 
către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a imobilelor: Centrul de Excelență în Afaceri și Centrul 
pentru IMM-uri și Institutelor de Cercetare și Inovare,situate în str. Târgului, nr.26, în vederea 
desfășurării activității.  
   Ulterior, prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 198054/2021 și nr. 
199827/2021, Tribunalul Dolj solicită prelungirea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, 
întrucât locația actuală a Judecătoriei Craiova nu mai este corespunzătoare desfășurării activității acesteia,  
în condiții optime. Totodată solicită și transmiterea în folosiță gratuită și a terenului aferent acestor 
imobile. 
 Potrivit  art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea juridică, consiliile locale 
asigură sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti.  
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile 
ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în administrarea 
instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în 
proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) 
valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
   Pentru a asigura continuarea desfășurării activității Judecătoriei Craiova , este  necesară 
modificarea art.1 din Hotărârea 381/2020, în sensul prelungirii pe o perioadă de 5 ani a  folosinței 
gratuite, precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent, care devine: 
 „Se aprobă transmiterea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, 
către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a  următoarelor : 
 a.imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei,  situat în 
municipiul Craiova, str. Targului, nr.26; 
        b.imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, cu valoarea de inventar 
de 2.720.791,19 lei,  situat în municipiul Craiova, str. Targului, nr.26. 
 c.imobilul-teren în suprafață de 11443 mp, cu valoare de inventar de 7.601.387,93 lei, identificat 
conform anexei la prezentul raport,  care face parte din suprafața de 67202 mp, nr de inventar 42000027 
și valoare de inventar 44.641.131,84 lei, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str. Targului, nr.26.” 
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  prevederile art. art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1  lit.d  și în 
temeiul art. 129 alin. 2 lit.c coroborat cu alin. 6 lit. a  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1.Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2020 privind transmiterea în folosință 
gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spații situate în municipiul Craiova, str. 
Târgului, nr. 26,  în sensul prelungirii pe o perioadă de 5 ani a folosinței gratuite, precum și transmiterea 
în folosință gratuită a terenului aferent acestora, care devine: 



 

 „Se aprobă transmiterea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, 
către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a  următoarelor : 
 a.imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei,  situat în 
municipiul Craiova, str. Targului, nr.26; 
           b.imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, cu valoarea de inventar 
de 2.720.791,19 lei,  situat în municipiul Craiova, str. Targului, nr.26. 
 c.imobilul-teren în suprafață de 11443 mp, cu valoare de inventar de 7.601.387,93 lei, identificat 
conform anexei la prezentul raport,  care face parte din suprafața de 67202 mp, nr de inventar 42000027 
și valoare de inventar 44.641.131,84 lei, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str. Targului, nr.26.” 
 2. Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2020 rămân neschimbate. 
  
       

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:  
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