
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însușirea Procesului Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe terenul 
imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut 
obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 

 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.127567/2022, raportul nr.127707/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.129330/2022 întocmit de Direcția 
Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
însușirea Procesului Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului 
situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii 
Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea 
anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 
11/2017;   

          În conformitate cu prevederile art.554 alin.1 şi art.858 din Codul Civil, art.287 lit.a şi 
b, art.292 alin.7, alin.9, alin.10 şi alin.11 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 și 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. (1) Se aprobă însușirea Procesului Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe 
terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care 
a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui 
imobil in domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.11/2017 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
            (2) Construcțiile edificate pe amplasamentul situat în municipiului Craiova, str. 

Caracal, nr.152 (fost 132), care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr.1052/2013, 
aflate în stadiul fizic de execuție, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, înscrise 
în Cartea Funciară nr.214726, aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova, 
potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 322/2018. 

Art.2. 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-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                   
Direcţia Patrimoniu                                                                        
Serviciul Patrimoniu                                                                

Nr.127567/15.07.2022 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind însuşirea Procesului Verbal de constatare a neândeplinirii 
investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), 
care a făcut obiectul Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil     
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 
public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi 
pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 11/2017 
 

 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 
4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017, s-a aprobat transmiterea 
imobilui, constituit din construcţii şi teren, situat în Craiova, str. Caracal, nr 132, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea construirii de 
locuințe. Transmiterea imobilului s-a realizat condiţionat de utilizarea acestuia în vederea construirii 
de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia, precum și de punerea la 
dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor 
realizate pe terenul imobilului, în vederea cumpărării acestor locuinţe de către personalul Ministerului 
Apărării Naţionale, în condiţiile legii, până la data de 15 ianuarie 2020. Iar potrivit art. 4 din același act 
normativ, în situația în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţia şi termenele prevăzute,  
imobilul revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
   În vederea relizării obiectivului privind construirea de locuințe, autoritatea publică locală a  
încheiat contractul de concesiune nr. nr. 76966/27.05.2014, cu Shandong Ningjian Construcțion Group 
Investment România SRL, dar întrucât concesionarul nu și-a îndeplinit prevederile contractuale, 
contractul de concesiune a încetat de drept, conform Hotărârii nr. 329/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 136/2018 
a fost aprobată transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea includerii în „ 
Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar” a imobilului în suprafaţă totală de 67511mp și a 
structurilor existente, situate în strada Caracal, nr.132, cu nr.cadastral 214726 înscris în CF nr.214726 
UAT Craiova. 
 Deși autoritatea publică locală  a întreprins în timp util toate demersurile legale, pentru 
prelungirea termenului de execuție cât și pentru realizarea obiectivului privind construirea de locuințe, 
prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 35969/26.02.2020, Ministerul 
Apărării Naționale- Direcția domenii  și infrastructuri, ne face cunoscut faptul că proiectul de hotărâre 
a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil 
din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public 
al Municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru 
actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domomeniul public al statului, inițiat de către Ministerul Apărării Naționale 
la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, după ce a fost analizat  de către Ministerul 
Finanțelor Publice, acesta  a restituit  Ministerului Apărării Naționale, proiectul de hotărâre, neavizat, 
întrucât aspectele privitoare la modificarea termenelor nu mai pot fi puse în discuție, deoarece 



   

termenele erau expirate, fapt pentru care imobilul urmează să fie trecut în domeniul public al statului, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 De asemenea, ne comunică faptul că pentru inițierea demersurilor de revenire a imobilului în 
domeniul public al statului este necesară întocmirea unui proces verbal de constatare a neîndeplinirii 
investiției, semnat de reprezentanții Ministerului  Apărării Naționale și ai Municipiului Craiova, care 
se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 
292 alin 7 lit.c, alin 9 și 10 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
întrucât, autoritatea publică locală și-a manifestat intenția privind continuarea realizării obiectivului 
prin Agenția Națională pentru Locuințe, se vor menționa aceste aspecte în procesul verbal. 
 Ulterior, autoritatea publică locală a solicitat Ministerului Apărării Naționale, întreprinderea de 
urgență a măsurilor necesare în vederea întocmirii procesului verbal de constatare semnat de 
reprezentanții Ministerului  Apărării Naționale și ai Municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile art. 292 alin 7 lit.c, alin 9 și 10 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Totodată, autoritatea publică locală și-a manifestat intenția privind continuarea realizării 
obiectivului. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.125102/12.07.2022 Ministerul 
Apărării Naționale, ne comunică faptul că din partea  Ministerul Apărării Naționale va participa la 
activitatea de vizionare a imobilului  și va semna procesul verbal în numele ministerului reprezentanții 
desemnați în acest sens din cadrul Unității Militare 02517 Craiova. 
 În data de 12.07.2022 a fost semnat procesul verbal de constatare a neîndeplinirii 
investiției efectuate pe amplasamentul situat în Craiova, str. Caracal nr. 152 fost 132, 
înregistrat cu nr. A – 3066 din 12.07.2022 (1/2,1/16) şi nr. 126219/13.07.2022. 
 Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.554 alin 1 şi art. 858 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil,  şi  în baza art. 287 lit.a) şi b) , art. 129 alin.(1) , alin (2) lit. c), alin 
(6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) , art. 292 alin 7, alin 9 , alin 10 şi alin 11,  din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesar şi oportun initierea unui  proiect  
de hotărâre privind însusirea procesului verbal de constatare a neindeplinirii investitiei pe 
terenul situat in Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132) care a făcut obiectul Hotărârea 
Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 
 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                           Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                       Cosmin-Lucian Mitucă  

 

                                                                           

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      

Nr.127707/15.07.2022   

 

                                                        

                                                                                                                                  

      RAPORT 

privind însuşirea Procesului Verbal de constatare a neândeplinirii investiţiei pe 
terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care 
a făcut obiectul Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 

 

 

 

 

 

          Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova in conformitate cu Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  
art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  şi  în baza art. 286 alin. (4), şi art. 
287 lit. b) , art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv 
aprobarea unei hotărâri privind însuşirea Procesului Verbal de constatare a 
neândeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. 
Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, 
privind transmiterea unui imobil     din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei 
nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 
11/2017. 
  Prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017, s-a aprobat transmiterea 
imobilui, constituit din construcţii şi teren, situat în Craiova, str. Caracal, nr 132, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea construirii de locuințe. 
 Transmiterea imobilului s-a realizat condiţionat de utilizarea acestuia în 
vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării 
acestuia, precum și de punerea  la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui 
număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului, în 
vederea cumpărării acestor locuinţe de către personalul Ministerului Apărării 
Naţionale, în condiţiile legii, până la data de 15 ianuarie 2020 . 
 În vederea realizării obiectivului privind construirea de locuințe, a fost încheiat 



contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014, cu Shandong Ningjian Construcțion 
Group Investment România SRL. Deoarece concesionarul nu și-a îndeplinit 
prevederile contractuale, contractul de concesiune a încetat de drept, conform 
Hotărârii nr. 329/2017 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,  iar autoritatea 
publică locală a procedat la preluarea imobilului (teren împreună cu construcțiile 
edificate aflate în diferite stadii de execuție, cu studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 
detalii de execuție precum și cu toate drepturile și obligațiile rezultate din autorizația 
de construire nr. 1476/2014).  
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/2018 a fost aprobată 
transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea includerii în „ 
Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar” a imobilului în suprafaţă totală de 
67511mp și a structurilor existente, situate în strada Caracal, nr.132, cu nr.cadastral 
214726 înscris în CF nr.214726 UAT Craiova, şi a fost încheiat contractul 
nr.144250/11.09.2018.  
 Întrucât imobilul a fost inclus în „ Programul de construcţii locuinţe cu credit 
ipotecar”, în vederea reluării lucrărilor de execuţie asupra structurilor  edificate, aflate 
în diferite stadii fizice, situate în Craiova, str. Caracal, nr 32, autoritatea publică locală 
a achiziţionat servicii de realizare a documentaţiei "Expertiză tehnică de rezistenţă şi 
stabilitate  pentru imobilele aflate în innventarul  Municipiului Craiova". Astfel, au fost 
întocmite rapoarte de expertiză tehnică pentru structurile existente, respectiv blocul I 
1, blocul I 2, blocul I 3, blocul L 1, blocul L 2, blocul L 3, blocul L 4, iar acestea au fost 
transmise Agenţiei Naţionale Pentru Locuinţe . 
 Agenția Naţională pentru Locuinţe, urmare contractului nr.144250/11.09.2018, 
în vederea realizări obiectivelor de investiții în cadrul programului de construcții 
locuințe cu credit ipotecar, a demarat proceduri de proiectare pentru blocuri. Întrucât 
data ordinului de începere a lucrărilor de execuţie  a blocurilor este condiţionată de 
contractarea tuturor locuinţelor şi de deschiderea finanţărilor, Agenţia Naţională 
Pentru Locuinţe  a estimat că termenul de punere în funcţiune a celor 250 locuinţe 
pentru beneficiarii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale este anul 2023 iar 
termenul de finalizare pentru restul de 1550 unităţi locative este anul 2030. Astfel fiind 
necesară prelungirea termenelor stabilite prin HG nr 1052/2013, modificată prin HG 
nr. 11/2017.  
 În acest sens, autoritatea publică locală a solicitat punctul de vedere al 
Ministerul Apărării Naţionale-Direcţia Domenii şi Infrastructură, iar prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 64349/02.04.2019, acesta  
transmite punctul de vedere referitor la solicitarea de iniţiere a proiectului de act 
normativ privind modificarea art. 2. şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, 
precum şi modelul proiectului de hotărâre ce trebuie adoptat de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova.Consiliul Local al Municipiului Craiova  a adoptat  Hotărârea 
nr. 196/2019. Ulterior, adoptării actului administrativ menționat, în vederea inițierii 
proiectului de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013, 
prin adresa nr. 100452/26.06.2019, autoritatea publică locală, a transmis Ministerului 
Apărării Naționale  documentele necesare.  
 Urmare, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 
170609/03.10.2019, Ministerul Apărării Naționale, ne comunică faptul că în urma 
analizării documentației transmise referitoare la activitățile desfășurate de autoritatea 
publică locală pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. 2 și art. 3 din 
H.G. 1052/2013, s-a constatat faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2018 
s-a aprobat trecerea terenului aferent imobilului și a construcțiilor realizate la stadiul 
fizic, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Craiova, schimbându-se 
regimul juridic al terenului fără acordul Guvernului.  
 Totodată, Ministerul Apărării Naționale, menționează că în mare măsură a 
definitivat proiectul de act normativ, însă acesta nu poate fi inițiat pe circuitul de 
avizare, fără restabilirea regimului juridic al terenului conform situației existente după 



intrarea în vigoare a H.G. 1052/2013, cu modificările ulterioare. De asemenea, 
Ministerul Apărării Naționale, consideră că pot fi rezolvate aspectele prezentate prin 
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova care să respecte 
cerințele codului administrativ, să restabilească situația juridică a terenului aferent 
imobilului prin retransmiterea în domeniul public al municipiului Craiova și totodată 
prin care să se solicite Guvernului acordul pentru transmiterea terenului în domeniul 
privat al municipiului Craiova în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar. În 
acest sens, prin aceeași adresă a fost comunicat și modelul proiectului de hotărâre 
ce trebuie adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. Astfel, Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea nr. 417/10.10.2019.  Această  
hotărâre a fost transmisă  Ministerul Apărării Naționale prin adresa 
nr.176061/10.10.2019. 
  Deși autoritatea publică locală a întreprins în timp util toate demersurile legale 
pentru prelungirea termenului de execuție cât și pentru realizarea obiectivului privind 
construirea de locuințe,  Ministerul Apărării Naționale, prin adresa înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.35969/2020, ne comunică faptul că după 
analizarea proiectului de către Ministerul Finanțelor Publice, acesta  a restituit  
Ministerului Apărării Naționale, proiectul de hotărâre, neavizat, întrucât aspectele 
privitoare la modificarea termenelor nu mai pot fi puse în discuție, deoarece 
termenele erau expirate, fapt pentru care imobilul urmează să fie trecut în domeniul 
public al statului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 De asemenea, ne comunică faptul că pentru inițierea demersurilor de revenire 
a imobilului în domeniul public al statului este necesară întocmirea unui proces verbal 
de constatare a neîndeplinirii investiției, semnat de reprezentanții Ministerului  
Apărării Naționale și ai Municipiului Craiova, care se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art. 292 alin 7 
lit.c, alin 9 și 10 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
întrucât, autoritatea publică locală și-a manifestat intenția privind continuarea 
realizării obiectivului, se vor menționa aceste aspecte în procesul verbal. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.322/2018 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova  în anexa nr. 5 au fost 
trecute din domeniul public în domeniul privat  bunurile reprezentând Ansambluri 
rezidentiale locuinte colective pentru înregistrarea în evidenţa tehnic- operativă a  
domeniului privat al municipiului Craiova. 
 Prin Dispoziția nr.8444/12.07.2022, a fost constituită comisia de către Primăria 
Municipiului Craiova  pentru constatarea neîndeplinirii investiției pe amplasamentul 
situat în Craiova, str. Caracal nr. 152 fost 132. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.125102/12.07.2022 Ministerul Apărării Naționale, ne comunică faptul că din partea  
Ministerul Apărării Naționale va participa la activitatea de vizionare a imobilului  și va 
semna procesul verbal în numele ministerului reprezentanții desemnați în acest sens 
din cadrul Unității Militare 02517 Craiova. 
 În data de 12.07.2022 a fost semnat procesul verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiției efectuate pe amplasamentul situat în Craiova, str. Caracal nr. 
152 fost 132, înregistrat cu nr. A – 3066 din 12.07.2022 (1/2,1/16) şi nr. 
126219/13.07.2022 de către reprezentanţii celor două instituţii, proces verbal 
prevăzut în anexă la prezentul raport. 
 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.554 alin 1 şi art. 
858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  şi  în baza art. 287 lit.a) şi b) , 
art. 129 alin.(1) , alin (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) , art. 292 alin 
7, alin 9 , alin 10 şi alin 11,  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



 1- însușirea Procesului Verbal de constatare a neândeplinirii investiţiei pe 
terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), 
care a făcut obiectul Hotărârea Guvernului nr. 1052/2013, privind transmiterea 
unui imobil     din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea 
anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul raport. 
 2- construcțiile edificate pe amplasamentul situat în municipiului Craiova, 
str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 
1052/2013, aflate în stadiul fizic de execuție prevăzut în Anexa 2 la prezentul 
raport, înscrise în Cartea Funciară nr. 214726, aparțin domeniului privat al 
Municipiului Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 322/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Director executiv,                                          Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                         Lucian Cosmin Mituca 

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.Cosmin Popescu 
                                                                         Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                         realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                         cu întocmitorul înscrisului 
                                                                         Data:  
                                                                         Semnătura: 
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