
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                      PROIECT   
            

    HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea amplasării unui monument reprezentând bustul eroului 

albanez Gjergj Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova, din zona verde-Cartier Rovine, parc 

      
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018. 

   Având în vedere rapoartele nr.133214/2018 al Direcţiei Patrimoniu și 
nr.133557/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea amplasării unui monument reprezentând 
bustul eroului albanez Gjergj Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, din zona verde-Cartier Rovine, parc;      

     În conformitate cu prevederile art.3 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.213/1998  privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art.8 alin.2 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare, art.25 alin.1, art.26 și art.56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare şi art.2, 
art.4 lit.d din Legea monumentelor de for public nr.120/2006; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă amplasarea unui monument reprezentând bustul eroului albanez Gjergj 
Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafață de 6 mp, din zona verde-Cartier Rovine, parc, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Realizarea și amplasarea monumentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va 
face pe cheltuiala exclusivă a Asociației Liga Albanezilor din România (ALAR), cu 
respectarea condiţiilor legale privind autorizarea executării construcţiilor. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Asociaţia Liga Albanezilor 
din România (ALAR) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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                                                                      RAPORT, 
 

 
 

Prin  adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr.78153/14.05.2018,   Asociația Liga 
Albanezilor din România (ALAR), organizație non-guvernamentală a cetățenilor aparținând minorității 
naționale albaneze, ce are  statut de utilitate publică conform Hotărârii de Guvern nr.1125/16.09.2008, 
supune spre analiză și aprobare propunerea de amplasare pe teritoriul municipiului Craiova a unui bust 
al marelui erou al națiunii albaneze și al întregii Europe, Gjergi Kastrioti, cunoscut sub numele de 
Skanderbeg. 

Analizând nota de fundamentare, anexată la prezenta adresă și care se regăsește în Anexa la 
prezentul raport,  solicitarea  este susținută de următoarele : 
            -Istoria albanezilor pe pământ românesc este una extrem de bogată, pentru aceștia sudul țării, 
respectiv regiunea Olteniei a reprezentat o poartă de intrare în noua casă, astfel încât , nu întâmplător, 
sediul Asociației Liga Albanezilor din România (ALAR) se află în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Bălcescu nr.33, jud. Dolj,  
            - Monumente și locuri dedicate memoriei lui Skanderbeg se găsesc pretutindeni în Albania și în  
lume, printre  orașele care cinstesc memoria eroului albanez se numără Roma, Bruxelles, Londra și 
Paris. La București, deasemenea, în Parcul Herăstrău a fost dezvelit în anul 2006 și bustul lui Naim 
Frashëri, poetul național al Albaniei , 
            -Anul 2018 are o importantă însemnătate deopotrivă pentru români și albanezi: România 
sărbătorește Centenarul Marii Uniri, iar minoritatea albaneză comemorează 550 de ani de la moartea lui 
Skanderbeg.  
             Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR) a enumerat trei posibile amplasamente în 
municipiul Craiova pentru acest monument și anume: 

      -Intersecția Bd. Calea București- str. Frații Golești, zonă verde, 
-Cartier Rovine – parc zona str. Nicolae Iorga, 
-Parcul Nicolae  Romanescu. 

            Deasemenea, Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR) precizează faptul că se angajază 
să suporte în totalitate  costurile pe care le presupune amplasarea bustului lui Gjergi Kastrioti- 
Skanderbeg în municipiul Craiova. 
            În sensul solicitării, facem următoarele precizări : 
            Direcția Patrimoniu a identificat un teren în suprafață de 6mp, situat în Cartierul Rovine, 
conform schiței topo-cadastrale din Anexa la prezentul raport, teren inclus în ,, zona verde-Cartier 
Rovine ”, ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, având nr. de inventar 42000200.  
            Amplasarea bustului se va face cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
 

- art.3, alin(1) și alin(4) din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: 
 



 
 
 
art.3 (1),, Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din 
Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice  
alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes publicsi sunt 
dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege. ” 
(4) ,,Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile 
prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes publiclocal, declarate ca 
atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau 
de interes public national ori judetean. ” 
 

      -    art.2, art.4  alin(d) din Legea monumentelor de for public nr.120/2006, respectiv: 

 art.2,, (1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă 
plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, 
comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate 
în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. 
(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic 
general stabilit pentru acestea.” 

             art 4 ,,Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează”: alin (d),, în cadrul unor 
programe sau proiecte culturale promovate și susținute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice 
sau juridice de drept privat, cu acordul autorităților administrației publice locale competente teritorial.” 
 

- art.2, alin(2) și art.8 alin(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

-  
art. 2, alin(2),, Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei pentru autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, elaborata in conditiile prezentei legi, in temeiul si cu 
respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.” 
art. 8 alin(2)  ,,Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de 
construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente 
acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 11.” 
 

- art. 25 alin(1), art.26 și art.56 alin(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
 art. 25. -alin (1) ,,Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism 
desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor 
cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea 
programului de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului.” 

     -    art. 56 alin (1) ,,Avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 
se   fac de către  autoritățile și organismele centrale și teritoriale interesate, potrivit prevederilor 
anexei nr. 1 la prezenta lege.” 
 Având în vedere importanța istorică pentru comunitatea albaneză din Craiova a amplasării pe 

teritoriul municipiului Craiova a unui bust al eroului națiunii albaneze  Gjergi Kastrioti-  Skanderbeg, 
precum și faptul că amplasarea acestui monument va adăuga valoare imaginii publice și va conduce la 
valorificarea la potențial maxim a domeniului public al municipiului Craiova și în contextual legislative 
mai sus invocate, considerăm necesară și oportună aprobarea amplasării unui monument reprezentând 
bustul eroului albanez Gjergi Kastrioti- Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

 



 
 

 
            Față de cele prezentate, în conformitate cu  prevederilor art.3, alin(1) și alin(4) din Legea 
nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare ; art.2, art.4 
lit(d) din Legea monumentelor de for public nr.120/2006; art.2, alin(2) și art.8 alin(2) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; art. 25 alin(1), art.26 și art.56 alin(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;  
 în temeiul art.36, alin.1, alin.2, lit.(b),  lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 
republicată cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:   
 
1. Aprobarea amplasării unui monument reprezentând bustul eroului albanez Gjergi Kastrioti- 

Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 
6mp, din zona verde-Cartier Rovine, parc, identificat conform anexei la prezentul raport.  

2. Realizarea și amplasarea monumentului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport, se va face pe 
cheltuiala exclusivă a Asociației Liga Albanezilor din România (ALAR) și va respecta condițiile 
impuse de normele juridice care reglementează amenajarea teritoriului, emiterea autorizațiilor de 
construire și a utilizării spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

 
 
 

Director executiv, 

  Ionuţ Cristian Gâlea 

 

                                                                                     

 

                                                                              Întocmit, 

                                                                 Insp.Florentina Gavrilescu 
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