
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                     PROIECT 
             
                         HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Aleea Teatrului, nr.1 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.55581/2022, raportul nr.57064/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.57842/2022 prin care se 
propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Aleea Teatrului, nr.1; 
            În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările și completările ulterioare, art. 866 şi art.874 din 
Codul Civil, art.108 lit.d, art.285 lit.a, art.287 lit.b, 297 alin.1 lit.d şi art.349 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, 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor în suprafaţa de 60 
mp., respectiv 77 mp., care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Aleea Teatrului nr. 1, identificate în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 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 Patrimoniu 
Nr. 55581/16.03.2022 
 
 
 

Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Vest Oltenia, a două terenuri ce aparţin domeniului public ala municipiului 

Craiova, situate în Aleea Teatrului nr. 1 
 
 
 

La această dată, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, se află bunurile în suprafaţă de 60 mp.  respectiv 77 mp. situate în Craiova, Aleea 
Teatrului nr. 1, fiind  identificate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
407/2011, privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, Anexa 1, Poziţia 6 respectiv Poziţia 7. 
  Având în vedere faptul că bunurile mai sus menţionate au făcut obiectul contractului, 
încheiat între Municipiul Craiova reprezentat prin Primar şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Vest Oltenia reprezentat prin Director General, de atribuire în folosinţă gratuită 
pentru amenajarea unor locuri de parcare precum şi adresa Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Vest Oltenia reprezentat prin Director General prin care solicită  sprijinul 
Primăriei Municipiului Craiova în vederea prelungirii acestuia; 
 În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui 
proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Vest Oltenia, a două terenuri ce aparţin domeniului public ala municipiului 
Craiova, situate în Aleea Teatrului nr. 1 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.57064/17.03.2022 

                
   
   
    

 

 

 

RAPORT, 

 

 
Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia 
este un organism neguvernamental, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care 
funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/26.01.2012 s-a aprobat 
atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, dar nu mai mult de perioada funcţionării 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a două terenuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 60 mp respectiv, 77 mp, situate în 
Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, în vederea amenajării unor locuri de parcare. 

Între Municipiul Craiova reprezentat prin Primar şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud – Vest Oltenia a fost încheiat contractul de atribuire în folosinţă gratuită nr. 
25250/23.02.2012, durata contractului fiind pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii acestuia. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 67/23.02.2017 s-a aprobat 
prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, dar nu mai mult de perioada funcţionării Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită, a două 
terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 60 mp. 
respectiv 77 mp., situate în Craiova, Aleea Teatrului nr. 1. 

Astfel, a fost încheiat actul adiţional nr. 1/2017 la contractul de atribuire în folosinţă 
gratuită nr. 25250/23.02.2012 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova reprezentat de Primar şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 
Oltenia reprezentat prin Director General, în sensul că s-a modificat art. 2 din contractul de 
atribuire în folosinţă gratuită nr. 25250/23.02.2012 în vederea prelungirii duratei folosinţei 
gratuite pentru o perioadă de 5 ani, de la data de 23.02.2017 până la data de 28.02.2022. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 52564/11.03.2022, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia precizează că deţine un parc auto de 17 maşini 
(din care 8 la sediul instituţiei), cu care angajaţii fac deplasări zilnice, în toate judeţele Regiunii 
Sud – Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea), în vederea implementării şi 
monitorizării proiectelor contractate de beneficiari şi ţinând cont de faptul că perioada pentru 
care a fost încheiat contractul a ajuns la termen, solicită sprijinirea în sensul încheierii unui nou 
contract de atribuire în folosinţă gratuită a celor două terenuri anterior menţionate. 

Terenurile ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova în suprafaţă de 60 mp. şi 
respectiv 77 mp. situate în Craiova, Aleea Teatrului nr. 1, sunt identificate în Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 407/2011, privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, Anexa 1, Poziţia 6 respectiv 
Poziţia 7. 



În conformitate cu dispoziţiile art. 874 alin. 1 din Codul Civil, dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 
instituţiilor de utilitate publică.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 108 lit. d), art. 129 alin 2), lit. 
c), coroborat cu alin. 6), lit. b), art. 285 lit. a), art. 287 lit b) coroborat cu art. 297 alin 1), lit. d), 
art. 349 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile art. 8 
din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, art. 866, art. 874 din Codul 
Civil, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor ce aparţin domeniului 
public al Municipiului Craiova cu suprafaţa de 60 mp. şi respectiv 77 mp. situate 
în Craiova, Aleea Teatrului nr. 1, identificate în Anexa ce face parte integrantă din 
prezentul raport. 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită. 

 
 
 
 
 
 

Director Executiv, Şef Serviciu 
Gâlea Ionuţ Cristian Mitucă Lucian Cosmin 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

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

Data: Data: 

Semnătura: Semnătura: 

  
 Întocmit, 
 Insp. Petroşanu Ştefăniţă 
 Îmi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

 Data: 

 Semnătura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Anexa la Hotărârea nr.              A Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 

 

 

 

 

 

Lista bunurilor/terenurilor aflate în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova care se dau în folosinţă gratuită către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumirea bunului Elemente de 

indentificare 

Valoarea 

1.  

 

Teren str. Aleea 

Teatrului nr. 1 în 

suprafaţă de 60 mp 

N- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

S- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

E- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

V- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

0,01 

2.  

 

 

 

Teren str. Aleea 

Teatrului nr. 1 în 

suprafaţă de 70 mp 

N- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

S- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

E- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

V- alee acces curetea 

interioară blocuri 

Lumea Copiilor 

0,01 

 

 

Preşedinte de şedinţă 
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Contract de atribuire în folosinţă gratuită 

Nr.________/______________ 

 

 

 

            Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de reprezentant legal al unităţii 
administrati teritoariale, cu sediul în str. Târgului nr. 26, cont bancar 
RO07TREZ29124510220XXXXX, având cod fiscal 4417214, în calitate de proprietar, 
 
şi 
  
         Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, cu sediul în Municipiul 
Craiova, str. Aleea Teatrului nr. 1, jud. Dolj, CUI 11642243, reprezentată prin Director 
General interimar dl. Cătălin Ştefan Catană, în calitate de utilizator,  
 
          În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Local nr.________/2022, privind 
atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 
Oltenia, a două terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Aleea Teatrului nr. 1, 

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin 2), lit. c), coroborat cu alin. 6), 
lit. b), art. 285 lit. a), art. 287 lit b) coroborat cu art. 297 alin 1), lit. d), art. 349 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile art. 8 din 
Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, art. 866, art. 874 din Codul 
Civil, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu moficiările şi 
completările ulterioare, 

Se încheie prezentul contract de atribuire în folosinţă gratuită după cum urmează: 
 
         I. Obiectul contractului 
  1.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosinţă gratuită a două 
suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova : 
- teren în suprafaţă de 60 mp, identificat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 407/2011, poziţia nr. 6, care urmează a face parte integrantă din 
contract; 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Targului, nr. 26      Tel.:              
40251/416235 

Craiova, 200632   Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro 

www.primariacraiova.ro 

 



2 

 

- teren în suprafaţă de 77 mp, identificat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 407/2011, poziţia nr. 7, care urmează a face parte integrantă din 
contract 
 
 
 II Destinația bunurilor transmise în folosinţă gratuită 
  2.1. Bunurile prevăzute la punctul 1.1 sunt atribuite în folosinţă gratuită în vederea 
deservirii parcului auto deţinut de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 
Oltenia. 
 
 III. Durata pentru care se acordă folosinţă gratuită 

3.1. Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 an, cu posibilitatea prelungirii, 
dar nu mai mult de perioada funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – 
Vest Oltenia; 

3.2. Prelungirea termenului contractului de atribuire în folosinţă gratuită  se face 
prin  acordul de voinţă părţilor, prin act adiţional. 
 

 IV. Drepturile și obligaţiile părţilor 
 4.1. Drepturile și obligaţiile proprietarului 
 a) proprietarul terenului garantează folosinţa liniştită a terenului; 
 b) proprietarul terenului are dreptul să inspecteze bunurile care constituie obiectul 
prezentului contract, verificând respectarea obligaţiilor asumate de către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia; 
 c) proprietarul terenului are dreptul să modifice în mod unilateral partea 
reglementară a prezentului contract în cazul în care interesul naţional sau local o impune 
prin act de revocare emis în condiţiile legii. În acest sens, proprietarul terenului este 
obligat să notifice Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia despre 
apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere dreptului de folosinţă gratuită 
precum şi în situaţia în care interesul naţional sau local impune restituirea terenului;. 

4.2. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 
Oltenia 

a) Dreptul de folosinţă gratuită astfel constituit se exercită în limitele şi condiţiile 
stabilite prin prezentul contract. 

b) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia are dreptul să 
folosească gratuit suprafeţele de teren de 60 mp. respectiv 77 mp. cu diligenţă maximă, 
numai în scopul în care au fost atribuite. 

c) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia este obligată să 
menţină destinaţia terenului pe întreaga durată pentru care a fost atribuit dreptul de 
folosinţă. 

d) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia este obligată să 
respecte sarcinile legale cu privire la protecţia mediului şi să asigure buna vecinătate. 

e) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia este obligată să aducă 
la cunoştinţă proprietarului terenului orice acte sau fapte care aduc atingere dreptului de 
folosinţă liniştită şi utilă a terenului. 

f) Se interzice Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia să încheie 
orice acte sau convenţii privind cedarea dreptului de folosinţă constituit prin contract. 
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g) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia este obligată pe 
cheltuiala proprie să execute documentaţia topo – cadastrală şi să intabuleze în Cartea 
Funciară în numele Municipiului Craiova terenul care constituie obiectul contractului 
precum şi notarea prezentului contract în Cartea Funciară. 

După îndeplinirea formalităţilor de la pct. g), un exemplar din întreaga 
documentaţie va fi transmis autorităţii publice locale – Direcţia Patrimoniu. 
 
 V. Încetarea dreptului de  folosință gratuită 
 5.1. Dreptul de folosinţă gratuită încetează în următoarele cazuri: 
 a) la expirarea duratei pentru care s-a acordat folosinţă gratuită; 
 b) înainte de termen, dacă Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 
Oltenia îşi încetează activitatea sau se desfiinţează. 
 c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 
unilaterală de către proprietarul terenului. În această situaţie proprietarul terenului va 
notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul şi va face menţiune cu privire 
la motivele ce au determinat această măsură. 
 d) nerespectarea clauzelor contractuale se sancţionează cu desfiinţarea de plin 
drept a contractului fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul şi să-l aducă la starea 
iniţială (dacă este cazul) pe cheltuiala exclusivă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud – Vest Oltenia. 

e) La încetarea din orice cauză a contractului, suprafeţele de teren care constituie 
obiectul contractului rămân în proprietatea publică a Municipiului Craiova. 

  
 VI. Forţa majoră şi cazul fortuit 
 6.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere în cazul 
executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. 
 6.2. Prin forţa majoră în sensul prezentului contract de superficie se înţelege un 
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. 
 6.3 Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la 
producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 
întrunesc caracteristicile forţei majore. 
  
 VII. Notificările între părţi 
 7.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 
părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa menţionată în 
preambul. 
 7.2. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu 
sunt confirmate şi în scris. 
 
 VIII. Litigii 
 8.1 Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori 
încetarea prezentului contract urmează a fi rezolvate pe cale amiabilă. 
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 8.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă sau părţile nu 
ajung la un acord, soluţionarea litigiilor se face de către instanţa judecătorească 
competentă. 
 
 IX. Clauze finale  
 9.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
 9.2 Prezentul contract împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 9.3 Prezentul contract a fost încheiat azi_____________________ în 2 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte 
  
 

 

 

 
 Municipiul Craiova        Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
     Prin Primar,                                                                             Sud – Vest Oltenia 
                     Prin Director General 
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