
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. _________ 
 privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a 
imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 

Având în vedere raportul nr.129443/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a imobilului-
teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art. 138 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, modificată şi completată, 
art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului a 
imobilului –teren, în suprafaţă totală de 8500 mp. din acte şi 8000 mp. din 
măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Decebal, nr. 101B şi identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre,  în vederea dării în administrare către Ministerul Justiţiei. 

Art.2.  Predarea -primirea  imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va  face pe 
bază de proces verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea   
Hotărârii de Guvern. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare -primire a imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

               Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.525/2013 şi nr.147/1999 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 



   

               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,           PT. SECRETAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                    Se aprobă,                                
Nr. 129443 / 01 .08. 2016                 Primar 
                                                                                                                      LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT, 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova la nr. 
30484/18.02.2016,Curtea de Apel Craiova,supune analizei posibilitatea identificării unui 
imobil (teren) care să permită edificarea sediilor Judecătoriei Craiova şi Curţii de Apel 
Craiova în contextul prevederilor art.138/2004,republicată privind organizarea judiciară, 
modificată şi completată.Conform acestor prevederile consiliile locale pun la dispoziţia 
Ministerului Justiţiei sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti.  
 În raport de această solicitare a fost identificată  suprafaţa de teren de 8000 mp 
situată în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr. 101B ce poate fi folosit în vederea 
edificării unui Palat de Justiţie în care să funcţioneze Curtea de Apel Craiova şi 
Judecătoria Craiova. 
 Această suprafaţă de teren a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 192/1999 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Atlas S.A. în vederea construirii de locuinţe 
colective. Prin H.C.L. nr. 81/2016 a fost aprobată retragerea concesiunii şi implicit 
rezilierea contractului de concesiune nr. 192/1999 pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către concesionarul S.C. Atlas S.A. 
         În baza H.C.L. nr.525/2013 imobilul -teren în suprafaţă de 8500mp figurează în  
evidenţa contabilă ca mijloc fix cu număr de inventar 42002004 şi valoare  la 31.12.2015 
de 4.083.672,00 lei ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului local al Municipiului Craiova  
           Referitor la modalitatea de atribuire ţinem să precizăm: 
 Conform art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare „trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al statului se 
face, la  cererea Guvernului ,prin hotărîre a Consiliului Local”. 
  În acest sens, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova la 
nr.126235/25.07.2016 Secretarul General al Guvernului transmite cererea Guvernului, 
formulată în temeiul art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare , pentru adoptarea 
unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind trecerea imobilului situat 
în municipiul Craiova b-dul Decebal, nr. 101B, din domeniul public al municipiului 
Craiova în domeniul public al statului , în vederea dării în administrare Ministerului 
Justiţiei. Ataşat adresei se transmite şi Memorandumul Ministerului Justiţiei aprobat în 
şedinţa Guvernului din data de 20 iulie 2016 .În cuprinsul acestuia se precizează că soluţia 
identificată de Primăria Craiova prin disponibilitatea atribuirii imobilului -teren în 
suprafaţă de 8000mp situat în str.Decebal nr.101B va permite edificarea într-un viitor 
apropiat a sediului pentru Judecătoria Craiova, care în prezent îşi desfăşoară activitatea 
într-o clădire total improprie actului de justiţie, prin raportare la configuraţia, structura şi 
funcţionalitatea imobilului, la schema  de personal şi volumul de cauze. 



 

   De asemenea,  potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din noul Cod de Procedura Civilă „In 
infaptuirea justitiei  instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu de interes public, 
asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundamentale, a drepturilor si 
intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, aplicarea legii si 
garantarea suprematiei acesteia”.   
Ordinea de drept si democratia constitutionala este realizata de Ministerul Public, conform 
art. 131 din Constitutie „(1) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele 
generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile 
cetatenilor” 
   
  
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 138 din Legea nr. 304/2004,privind organizarea judiciară,  
modificată şi completată , art. 858-866,art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din 
Noul Cod Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit c,coroborat cu alin. 5 lit.b,art.124 din Legea 
nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală cu modificările şi 
completările ulterioare,   propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
1.Trecerea imobilului -teren în suprafaţă totală de 8500 mp din acte şi 8000 mp din 
măsurători cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei ,situat în municipiul Craiova, b-
dul Decebal, nr. 101B şi identificat în Anexa la prezentul raport,din domeniul public 
al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în domeniul public al statului  în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei. 
2.Predarea -Primirea  imobilului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport se va  
face pe bază de proces verbal încheiat între părţi,în termen de 30 de zile de la 
adoptarea   Hotărârii de Guvern. 
3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare -primire a imobilului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 
4.Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 525/2013 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova 
aprobat prin H.C.L. nr. 147/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                            Întocmit, 
Cons.jur. CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                             Cons.Silvia Nănău     
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