
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

             
                   HOTĂRÂREA NR. _________ 

privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să efectueze demersurile 
necesare către Consiliul Judeţean Dolj, privind trecerea imobilelor aparţinând Secţiei 

exterioare Melineşti a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din domeniul 
public al judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 
          Având în vedere raportul nr.135293/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să efectueze demersurile 
necesare către Consiliul Judeţean Dolj, privind trecerea imobilelor aparţinând Secţiei 
exterioare Melineşti a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din domeniul public al 
judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova; 

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 
şi art. 858-866, Titlul VI-Proprietatea publică  din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1.Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa 
Vasilescu, să efectueze demersurile necesare, către Consiliul Judeţean Dolj, privind 
trecerea imobilelor aparţinând Secţiei exterioare Melineşti a Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, din domeniul public al judeţului Dolj, în domeniul public al 
municipiului Craiova, în vederea dării în administrarea Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţi, după adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Dolj, cu păstrarea destinaţiei acestora. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Protocolul de predare-
primire, prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 



   

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj 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. 135293/   .08.2016                 Primar 
                                                                                                                      LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT, 
 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova la nr. 128120/28.07.2016 
Consiliul Judeţean Dolj supune analizei acordul cu privire la trecerea din domeniul public 
al judeţului Dolj în domeniul public al Municipiului Craiova a clădirilor situate în comuna 
Melineşti în care funcţionează  o secţie a Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova. 
    Referitor la modalitatea de  dobândire şi de transmitere ţinem să precizăm: 

În baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 din domeniul privat al statului şi administrarea 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei au fost trecute în domeniul public al judeţului Dolj şi 
administrarea Consiliului Judeţean DOLJ  imobile aparţinând unor spitale, printre 
acestea fiind şi Centrul de Sănătate Melineşti  care  cuprinde şi Secţia Exterioară 
Cronici Melineşti cu sediul în comuna Melineşti. 

În baza H.G.nr.866/2002 Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova  a trecut  din 
domeniul privat al statului şi administrarea  Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al  municipiului 
Craiova.Ulterior în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.78/2004, în baza 
H.C.L.nr.354/2005 clădirile şi terenurile în care îşi desfăşura activitatea Spitalului Clinic 
de Neuropshiatrie Craiova,au fost date în administrarea acestuia, iar în conformitate cu 
prevederile O.U.G.nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile locale, prin H.C.L.nr.313/2010 
s-a aprobat  darea în administrarea Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova a resurselor 
materiale, umane şi financiare. 

Secţia Exterioară Cronici Melineşti deşi face parte din  structura Spitalului Clinic de 
Neuropshiatrie Craiova aparţine domeniului public al judeţului Dolj drept pentru care  
nefăcînd obiectul H.G.nr.866/2002 şi H.C.L.nr.313/2010 a rămas în administrarea 
Consiliului Judeţean Dolj începând cu anul 2003.  
  În raport de această situaţie, având în vedere adresa nr.6544/17.07.2003 în baza 
Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr.100/2003 s-au dat în administrarea  Spitalului 
Clinic de Neuropshiatrie Craiova bunurile care aparţin  Centrului de Sănătate 
Melineşti,dar aflate în domeniul public al judeţului Dolj, spitalul având obligaţia asigurării 
conta cost a utilităţilor aferente din întreaga incintă pentru Secţia Melineşti. 
  În decursul anilor Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova a făcut demersuri către 
Ministerul Sănătăţii şi către Consiliul Judeţean Dolj pentru alocarea de fonduri  în scopul 
efectuării de investiţii şi reparaţii la Secţia Exterioară Cronici Melineşti , investiţiile din 
fondurile proprii fiind pentru igienizări şi reamenajări ale spaţiilor interioare . 
 Prin adresa nr.144/26.07.2016, Consiliul Judeţean Dolj referitor la situaţia clădirilor 
situate în comuna Melineşti în care funcţionează o secţie a  Spitalului Clinic de 
Neuropshiatrie Craiova dată în administrate prin H.C.J.nr.100/2003, Consiliul Judeţean 
Dolj  precizează că este  de  acord  cu trecerea  acestor clădiri în domeniul public al 



 

municipiului Craiova motivat  şi de  faptul că Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova 
este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova , dar trecerea să fie făcută cu  
respectarea prevederilor art.9 alin.3 din Legea nr. 213/1998.  
 Conform art. 9 alin. 3 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 judeţului în domeniul public al unei  unităţi administrativ teritoriale  se 
face, la  cererea Consiliului Local ,prin hotărâre a Consiliului Judeţean”. 
    

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare, , art. 858-866 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Noul Cod 
Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit c, art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, propunem    
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 1.Se imputerniceste Primarul Muncipiului Craiova, dna. Lia Olguta Vasilescu  să 
efectueze demersurile necesare către Consiliul Judeţean, privind trecerea imobilelor 
aparţinând Secţiei exterioare Melineşti a Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova 
din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al Municipiului Craiova, în 
vederea dării în administrarea Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova. 
2.Predarea -primirea  imobilelor prevăzute la punctul 1 din prezentul raport se va  
face păstrându-se destinaţia acestora, pe bază de protocol încheiat între părţi după  
adoptarea   Hotărârii Consiliului Judeţean  Dolj.  
3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Protocolul de predare 
-primire  prevăzut  la punctul 2 din prezentul raport. 
 
 
 
 
 
 
  
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                  Vizat de legalitate,                                    
           CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                           Cons.jur.  Isabela Cruceru                

 
 
 
 

                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                               Cons.Silvia Nănău  
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