
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA             
            

           
 HOTĂRÂREA  NR.417 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la  modificarea 
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.1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară 
din data de 10.10.2019; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.172404/2019, raportul nr.172406/2019, 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.173035/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea 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.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi avizele nr.324/2019 
al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.326/2019 al 
Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.328/2019 al 
Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, şi nr.332/2019 al 
Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;   

În conformitate cu prevederile art.361 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.858-866 din Legea nr.287/2009, republicată, 
privind Codul Civil; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.134 alin.4, 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 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.136/2018 și va avea următorul conţinut:  

         ,,Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a structurilor existente situate pe terenul imobilului din intravilanul 
municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, 
nr.cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate în 
anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Se solicită acordul Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului din 
intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr.152 (fost str. Caracal nr.132),   



 

 
             județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, 

din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea 
realizării de locuințe cu credit ipotecar, în condițiile legii. 

  Art.3. Se solicită Guvernului României modificarea 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.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările 
ulterioare, după cum urmează: 
1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani,  
respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuinţe cu 
credit ipotecar, pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai 
sus menţionată; 
2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2023, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a unui 
număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului 
prevăzut la art.2 din actul normativ mai sus menţionat, în vederea cumpărării de 
către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii.  

  Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 și nr.322/2018. 

  Art.5. Îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a 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.1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării Naţionale vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR GENERAL, 
      Marin Traian RADU     Nicoleta MIULESCU 
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