
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind declararea de uz şi interes  public local,  a  terenului care aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, adiacent blocului S200, situat în str. 
Calea Bucureşti, nr.24,  

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.91603/2022, raportul nr. 92710/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.92980/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune declararea de uz şi 
interes  public local,  a  terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, adiacent blocului S200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24; 

În conformitate cu prevederile art.286 alin.4,  art.296 alin.2 şi alin.7 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

În temeiul prevederilor 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 declararea de uz şi interes public local, a  terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 4151 mp., adiacent 
blocului S200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24, cu număr cadastral vechi 
19504 şi număr cadastral nou 218393, având valoarea de 13.283.200 lei şi  
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.247/2021. 

Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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.91603/16.05.2022 

                                      

 

 

 

 

                                                                                      

 

REFERAT DE APROBARE 

     la  proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova 
în domeniul public al Municipiului Craiova,  a imobilului-teren în suprafaţă de  4151 

mp , situat in Craiova str. Calea Bucuresti nr.24  

 

 

 
             Având în vedere intenția UAT jud Dolj prin Consiliul Județean Dolj de a înființa 
în parteneriat cu Universitatea din Craiova o structură de afaceri în incinta imobilului 
parc Tehnologic Universitar IT (bloc 200) și a faptului că imobilul se află amplasat pe 
un teren apartinând domeniului privat al municipiului Craiova  

  este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind 
trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului 
Craiova, a imobilului-teren în suprafaţă de  4151 mp din acte și 4149mp din 
masuratori inscris in CF nr. 218393 Craiova, situat in Craiova str. Calea Bucuresti 
nr.24 pe care se va realize proiectul ,,Înființarea unei structuri de afaceri si 
specializare inteligentă în domeniul ITC si Digitalizare,, 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                  PRIMAR, 
                                                         Lia-Olguţa Vasilescu  
 
                                                                                       
               Director executiv,                                                               Șef Serviciu,                 

            Cristian Ionuţ Gâlea                                                         Mitucă  Cosmin Lucian 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 92710/17.05.2022      

 

                                                        

                                                                   Raport 

privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului 
Craiova,  a imobilului-teren în suprafaţă de  4151 mp , situat in Craiova str. Calea Bucuresti 

nr.24  

 
 

1. Prin HCL nr.29/1998, a fost atribuit în folosinţă gratuită Universităţii din Craiova 
pentru 50 ani terenul în suprafată de 4324mp, adiacent blocului S200, situat pe str. Calea 
Bucuresti nr. 24. 

Prin HCL nr.247/2021 a fost completat inventarul domeniului privat al municipiului 
Craiova cu terenul în suprafata de 4151mp, situat pe str. Calea Bucuresti nr.24 cu nr. 
cadastral vechi 19504 si nr. nou 218393, adiacentă blocului S200 având valoarea de 
13.283.200 lei.   La inregistrarea terenului in inventarul domeniului privat s-a tinut cont de 
faptul că numiții Marin Adina, Vărgatu Simona și Vărgatu Viorica, dețin împreună o suprafață 
de teren din acte de 460mp și din măsurători 278mp, situată în partea de Vest, iar o 
suprafața de 182mp din acesta se suprapune cu  terenul în suprafață de 4324mp atribuit în 
folosinţă gratuită Universităţii din Craiova.  

Unitatea administrative teritorială județul Dolj  în parteneriat cu Universitatea din 
Craiova dorește să implementeze proiectul ,,Înființarea unei structuri de afaceri si 
specializare inteligentă în domeniul ITC si Digitalizare,, în incinta imobilului Parc tehnologic 
Universitar IT bloc 200 aflat în proprietatea Universității Craiova. 

Proiectul va fi depus în cadrul Programului operațional Regional Sud-Vest Oltenia 
2021-2027, Prioritatea 1-Competitivitate prin inovare și  intreprinderi dinamice.  

Astfel, Regiunea Sud Vest dorește să devină o regiune competitivă la nivel european, 
cu un nivel ridicat de inovare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern 
și internațional, ai cărei cetățeni să beneficieze de un sistem educațional la nivel european, în 
localități prietenoase cu mediul și care să asigure o calitate a vieții ridicată.  Nișele 
identificate sunt: Smart city, smart village, Produse inovative în domeniul IT cu accent pe 
domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism, Digitalizarea economiei; 
 
 Având în vedere faptul că imobilul-teren mai sus menționat aparține domeniului privat 
al Municipiului Craiova, iar investiţia ce se doreste a fi realizată este de interes public, este 
necesar ca acest teren să facă parte din domeniul public. Astfel, conform celor menţionate în 
Procesul-verbal nr.14/ 17.05.2022  al comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 a Primarului 
Municipiului Craiova, este declarat de de uz și interes public local terenul situat pe str. Calea 
Bucuresti nr.24.  
       Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.286 alin 4, art. 296  alin 2 și 
alin 7 și in temeiul  art. 129, alin.2, lit. c și lit. d,  art. 129, alin 7, lit a, art. 139,  alin 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii 
Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi 
al judeţelor, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 



   

 
1.  Declararea de uz și interes public local a terenului ce aparține domeniului privat al 

municipiului Craiova în suprafata de 4151mp, situat pe str. Calea Bucuresti nr.24 cu nr. 
cadastral vechi 19504 si nr. nou 218393, adiacentă blocului S200 având valoarea de 
13.283.200 lei, identificat în anexa la prezentul raport.  
  2. Trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al 
Municipiului Craiova,  a imobilului teren identificat la punctul 1 din prezentul raport. 
 3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 247/2021. 
             4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
 
 
 
 
 

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, 
Exp. Madlen Chiriac 

 
 

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

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.92980/17.05.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr. 91603/2022 și Raportul nr. 92710/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 -  Având în vedere  prevederile art.286 alin 4, art. 296  alin 2 și alin 7 și in temeiul  art. 129, 
alin.2, lit. c și lit. d,  art. 129, alin 7, lit a, art. 139,  alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, 
al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 

 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: 
 
 
 

1.  Declararea de uz și interes public local a terenului ce aparține domeniului privat al 
municipiului Craiova în suprafata de 4151mp, situat în Craiova, str. Calea Bucuresti nr.24, cu nr. 
cadastral vechi 19504 si nr.cadastral nou 218393, adiacentă blocului S200, având valoarea de inventar 
de 13.283.200 lei, identificat în anexa la prezentul raport.  
  2. Trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului 
Craiova,  a imobilului teren identificat la punctul 1 din prezentul raport. 
 3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
247/2021. 
      4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea 
corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
 

 
 
        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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