
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

               HOTĂRÂREA NR._____ 
privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 20 
mp., situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", 

str. A.I. Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
             Având în vedere referatul de aprobare nr.53616/2022, raportul nr.54450/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.55709/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea 
dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 20 mp., situat în 
municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7, 
atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj; 
           În conformitate cu prevederile art.869, art.874-875 din Codul Civil, art.350 alin.1 
lit.b şi alin.2 lit.e 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, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
  Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață 

de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului 
Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenția pentru Protecția 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                      
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                 
Nr. 53616/ 14.03.2022                                   
   

 

 

Referat de aprobare  
 

            la Proiectul de hotărâre privind incetarea dreptului de folosință gratuită asupra  
terenului în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona „Incintă Primăria 
Municipiului Craiova" str. A.I Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului 

Dolj 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/25.02.2016 s-a aprobat  
atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 30 de ani, către Agenția pentru Protecția 
Mediului Dolj a patru terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate trei stații 
automate de monitorizare a calității aerului și un panou informare date monitorizare a calității 
aerului. 
 Întrucât Sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza, nr.7 a intrat în proces 
de reabilitare și consolidare, iar unul dintre cele patru terenuri, atribuit în folosință gratuită, este 
situat în incinta Primăriei Municipiului Craiova, constituind un impediment în obținerea 
avizelor necesare autorizării lucrărilor de reamenajare a curții interioare din str. A.I. Cuza nr. 7, 
se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 87/25.02.2016.  
 Având în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu art. 129 alin. (2) litera c 
coroborat cu alin.6 lit.a, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 350 alin. 1 litera b și alin. 2 lit. e din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, art. 874-875, art. 869 Cod Civil, este necesară și oportună 
promovarea Proiectului de hotărăre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra 
terenului în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona „Incintă Primăria 
Municipiului Craiova" str. A.I Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/25.02.2016. 
 
 
 
                                                                         Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                                                Victor Costache 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                      
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                 
Nr. 54450 /15.03.2022                                    
   

 

Raport 

           privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra  terenului în 
suprafață de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona „Incintă Primăria 

Municipiului Craiova „ str. A.I Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția 
Mediului Dolj 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/25.02.2016 s-a 
aprobat  atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 30 de ani, către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dolj a patru terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate trei stații automate de monitorizare a calității aerului și un panou informare 
date monitorizare a calității aerului. 
 Unul dintre cele patru terenuri atribuite în folosință gratuită către Agenția pentru 
Protecția Mediului, identificat la art.1 litera b al Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.87/25.02.2016, este terenul în suprafață de 20 mp, situat în 
incinta Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr.7. 
 La această dată, Sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza, nr.7 a 
intrat în proces de reabilitare și consolidare, fiind autorizate lucrările care privesc 
exclusiv imobilul-construcție de la această adresă. De asemenea, se află în lucru 
proiectarea lucrărilor privind reamenajarea curții interioare, proiect pentru care, având în 
vedere faptul că imobilul-construcție este clasificat ca monument istoric, este necesară 
obținerea avizului Comisiei de avizare a monumentelor istorice.  
 În consecință, amplasarea stației automate de monitorizare a calității aerului de 
către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj pe terenul aparținând municipiului 
Craiova, situat în str. A.I. Cuza, nr.7, constituie un impediment în obținerea avizelor 
necesare autorizării lucrărilor de reamenajare a curții interioare din str. A.I. Cuza, nr.7. 
 În acest sens, a fost transmisă adresa înregistrată sub numărul 37146/17.02.2022, 
prin care Agenția pentru Protecția Mediului Dolj a fost notificată în vederea relocării 
stației amplasată pe terenul apaținând domeniului public al municipiului Craiova. 
 Întrucât Agenția pentru Protecția Mediului Dolj nu a luat măsurile necesare 
privind relocarea stației automate de monitorizare a calității aerului situată în incinta 
Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, se impune încetarea dreptului de 
folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 20 mp, atribuit Agenției pentru 
Protecția Mediului Dolj, prin H.C.L. nr. 87/25.02.2016. 



 Potrivit art. 350 alin (1) litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Adminsitrativ, autoritățile administrației publice locale au 
obligația de a solicita încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când 
interesul public legitim o impune. 
 De asemenea, art. 869 din Codul Civil stipuleaza ”Dreptul de administrare 
încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare 
emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.” 

 Având în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu art. 129 alin. (2) 
litera c coroborat cu alin.6 lit.a, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 350 alin. 1 litera b și alin. 2 lit. 
e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 874-875, art. 869 Cod Civil, propunem spre 
analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  
 - încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 20 mp., 
situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. 
Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj; 
 -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 87/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 
                 Director Executiv,                                                   Şef Serviciu, 
              Ionuţ-Cristian Gâlea                                               Victor Costache 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi               Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului              legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: _____________                                                      Data: _____________ 

Semnătura:                                                       Semnătura: 
 
 
 
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                       insp. Stroe Mihaela 

                                                                                     Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
                                                               realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                     Data:___________ 

                                                                                     Semnătura:      
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 55709/16.03.2022 

 
 

RAPORT  

 
 Având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 53616/ 14.03.2022;  
 Raportul nr. 54450 /15.03.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra   
terenului în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona „Incintă Primăria 
Municipiului Craiova „ str. A.I Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului 
Dolj; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) litera c coroborat cu alin. 6 lit. a, art. 139 alin. 3 lit.  
g, art. 350 alin. 1 litera b şi alin 2 lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 874-
875, art. 869 Cod Civil; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 
 - încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 20 mp., 
situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A. I. 
Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj; 
 -  modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 87/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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